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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  27  от  22.02.2018  година 

 
ПО  ВТОРА ТОЧКА 

       Провеждане на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна  група 
Завет – Кубрат“. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 302 
 
        В деловодството на Общинския съвет гр. Завет  постъпи писмо Наш Рег.№ 03-
541/09.02.2018 г.  от  Председателя на УС  на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, с което ни  
уведомява, че на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението  и 
Решение № 71 на УС по Протокол № 25 от 05.02.2018 г., Управителният съвет на Сдружение 
с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ свиква  Общо събрание на 
членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28.02.2018 г. (сряда) от 16,00 часа, с 
място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на 
Община Завет.  

Събранието  ще  протече  при следния  
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г. 

3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – 

Кубрат за 2017 г. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2017 г. 

5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г. 

6. Одобрение на промени в Устава на МИГ Завет – Кубрат.  

7. Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 2018 г. 

8. Промени в състава на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат. 

9. Промени в състава на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат. 

10. Разглеждане на резултати от публично обсъждане на проект за промени в 

Стратегията за ВОМР и одобрение на промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет 

– Кубрат. 

11. Разни. 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на 
сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при 
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 
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        Предоставени са и  предложения за решения по т.1 – т.10 от дневния ред, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Отчета за 
дейността на Управителния съвет  на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г., неразделна част от 
настоящото решение. 

Решение 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и  във връзка с чл. 55 от Устава на 
сдружението, приема Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 
2017 г. 

Решение 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Годишен 
доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г. 

Решение 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението, освобождава от 
отговорност членовете на УС за дейността им през 2017 г. 

Решение 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема Програма за 
осъществяване дейността на МИГ  Завет – Кубрат за 2018 г. 
Решение 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Устава на сдружението, приема изменение и 
допълнение в Устава на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат както следва: 
 
1. В чл. 17, т. 4,  размера на членския внос за общините Завет и Кубрат вместо 120,00 
лв. да стане 1 800,00 лв. 
Мотиви: Наличието на недопустими разходи по подмярка 19.4. (чл.10, т.5 и т.6 на Наредба 
№ 1 от 22.01.2016 г.), свързани с лихви по кредити, данъци и други.  
МИГ  Завет-Кубрат има договорен банков кредит в размер на 80 000 лв. с ПИБ АД, има 
задължения по плащане на данъци и други разходи, които не се покриват от ПРСР 2014 – 
2020 г. 
 
2. В чл. 36, ал.1, т. 9 текстът да стане следният: 
„Подготвя и представя до 30 юни на всяка година информация за дейността на 
сдружението през предходната година в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията“ 
Мотиви: Изменения в ЗЮЛНЦ, влезли в сила от 01.01.2018 г. 

3. В чл. 56 ал. 2 текстът се видоизменя в следния вид: 
„Съобщението за изготвянето на доклада за дейността на сдружението, както и за 
мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията“. 
Мотиви: Изменения в ЗЮЛНЦ, влезли в сила от 01.01.2018 г. 
 
4. Към Преходните и заключителни разпоредби да се добави нов член 66 със следното 
съдържание: „Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на 
Сдружение „МИГ Завет – Кубрат“, проведено на…………..2018г.“  

Решение 7: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема Бюджета на 
МИГ  Завет – Кубрат за 2018 г. 

Решение 8: Във връзка с Решение № 72.8/ 05.02.2018 г. на УС, и на основание чл. 27, ал. 1, т. 
3, както и чл. 11, т.3 от Устава на сдружението: 
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1. Освобождава следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 
1.1. Марияна Димитрова Лазарова, гр. Завет - от квотата на нестопанския 

сектор; 
1.2. Гюлджан Махмуд Касим, гр. Кубрат – от квотата на стопанския сектор; 
1.3. ЕТ „АЗА – Руси Русев“, гр. Кубрат – от квотата на стопанския сектор. 

2. Приема нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както следва: 
2.1. Стилияна Минева Илиева, гр. Завет, от квотата на нестопански сектор;  
2.2. ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Русев“ от квотата на стопанския сектор; 
2.3. ЕТ „МИЦ – Мирослав Цветков“, от квотата на стопанския сектор. 

3. Актуализира представителството на НЧ „Саморазвитие 1902“ гр. Завет, както 
следва: 
     3.1. НЧ „Саморазвитие 1902“ гр. Завет – с представляващ Марио Атанасов 
Лазаров, нестопански сектор. 

4. Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския 
сектор в Общото събрание на сдружението не се изменя и остава в следния вид: 

4.1. Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 
4.2. Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 
4.3. Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 

5. Възлага на Председателя на Сдружението да впише промените по т.1, 2, 3 и 4 в 
законово установените срокове в Агенцията по вписванията. 
 

Решение 9: На основание чл. 27, ал. 1, т. 3, както и чл. 34, ал. 1 от Устава на сдружението,  
  

1. Освобождава като член на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат 
НЧ„Саморазвитие 1902„ гр. Завет, с представител Стилияна Минева Илиева, от 
квотата на нестопанския сектор. 

2. Освобождава като член на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат „ОТДО“ 
ЕООД, с представител Динчер Мехмед Исуф, от квотата на стопанския сектор. 

3. Приема нов член на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат 
………………………………………., от квотата на нестопанския сектор. 

4. Приема нов член на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат 

………………………………………., от квотата на стопанския сектор. 

5. Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския 
сектор в Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат не се променя и остава в 
следния вид: 

 публичен сектор – 2 представители - 28,57 %; 
 стопански сектор – 3 представители – 42,86 %; 

  нестопански сектор – 2 представители – 28,57 %. 
6. Възлага на Председателя на Сдружението да внесе всички необходими документи, 

свързани с настоящото решение в законово установените срокове в Агенцията по 

вписванията. 

Решение 10: На основание Решение № 72.10 на Управителния съвет по Протокол № 25 от 
05.02.2018 г. и чл. 27, ал.1, т.8  от Устава на сдружението, одобрява следните промени в 
Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат: 

1. В раздел 5 Описание на мерките 
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В разписването на  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи“ , Текстът на стр.32 
„Размер и интензитет на финансовата помощ: 
От 50% до 90% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, при 
спазване на условията на чл. 13 от Наредба 9/21.03.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 
4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014 – 2020г., но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.“ 
се заменя с текста:  
„Размер и интензитет на финансовата помощ: 
От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, при 
спазване на условията на чл. 13 от Наредба 9/21.03.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 
4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро. 

2. В раздел 5 Описание на мерките 

В разписването на  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”,  на стр.41 

„Размер на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи в зависимост от 
кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.” 
се заменя с текста:  
 
„Размер на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи в зависимост от 
кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.” 

 
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на 

разположение в офиса на Сдружението в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19. Същите са 
изпратени и на електронните пощи на членовете на Общото събрание, в т. и Общинския 
съвет – Завет. 
           Със Решение №80, прието по Протокол № 07/18.04.2016 г., Общинският съвет гр. 
Завет  е определил за представител на Община Завет във  върховния колективен орган на  
Сдружението -  Общото събрание – г-жа Халиме Мехмедова Добруджан. 
 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 
28, ал. 1 от Устава на Сдружението, по повод покана за редовно заседание на  Общото 
събрание на  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 28.02.2018 г. (сряда) от 16,00 часа, с 
място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на 
Община Завет,   Общинският  съвет  гр. Завет     

 
                                                           РЕШИ:                                           
 
1. Дава мандат на Халиме Мехмедова Добруджан за участие в редовно заседание 

на  Общото събрание на  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 28.02.2018 г. (сряда) от 
16,00 часа в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет. 

2.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 



 

 
 

5 

           2.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на Отчет за дейността на Управителния 

съвет за 2017 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

          Решение 1: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема 
Отчета за дейността на Управителния съвет  на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г., 
неразделна част от настоящото решение. 

 

 2.2. По т. 2 от дневния  ред – Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет 

на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на 

СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и  във връзка с чл. 55 от Устава на 
сдружението, приема Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 
2017 г. 
 

    2.3. По т. 3 от дневния  ред – Приемане на Годишен доклад за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г., представителят на Община Завет в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема 
Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2017 г. 
    2.4. По т. 4 от дневния  ред – Освобождаване от отговорност на членовете на УС 

за 2017 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението, 
освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2017 г. 

 

 2.5. По т. 5 от дневния  ред – Приемане на Програма за осъществяване дейността 

на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на 

СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема 
Програма за осъществяване дейността на МИГ  Завет – Кубрат за 2018 г. 

 

 2.6. По т. 6 от дневния  ред – Одобрение на промени в Устава на МИГ Завет – 

Кубрат, представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Устава на сдружението, приема 
изменение и допълнение в Устава на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат както следва: 
 
1. В чл. 17, т. 4,  размера на членския внос за общините Завет и Кубрат вместо 120,00 
лв. да стане 1 800,00 лв. 
Мотиви: Наличието на недопустими разходи по подмярка 19.4. (чл.10, т.5 и т.6 на Наредба 
№ 1 от 22.01.2016 г.), свързани с лихви по кредити, данъци и други.  
МИГ  Завет-Кубрат има договорен банков кредит в размер на 80 000 лв. с ПИБ АД, има 
задължения по плащане на данъци и други разходи, които не се покриват от ПРСР 2014 – 
2020 г. 
 
2. В чл. 36, ал.1, т. 9 текстът да стане следният: 
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„Подготвя и представя до 30 юни на всяка година информация за дейността на 
сдружението през предходната година в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията“ 
Мотиви: Изменения в ЗЮЛНЦ, влезли в сила от 01.01.2018 г. 

3. В чл. 56 ал. 2 текстът се видоизменя в следния вид: 
„Съобщението за изготвянето на доклада за дейността на сдружението, както и за 
мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията“. 
Мотиви: Изменения в ЗЮЛНЦ, влезли в сила от 01.01.2018 г. 
 
4. Към Преходните и заключителни разпоредби да се добави нов член 66 със следното 
съдържание: „Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на 
Сдружение „МИГ Завет – Кубрат“, проведено на…………..2018г.“  

 2.7. По т. 7 от дневния  ред – Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 

2018 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, 

да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 7: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема 
Бюджета на МИГ  Завет – Кубрат за 2018 г. 
 

  2.8. По т. 8 от дневния  ред – Промени в състава на Общото събрание на МИГ 

Завет – Кубрат., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет 

– Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 8: Във връзка с Решение № 72.8/ 05.02.2018 г. на УС, и на основание чл. 27, 
ал. 1, т. 3, както и чл. 11, т.3 от Устава на сдружението: 

1. Освобождава следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 
            1.1.Марияна Димитрова Лазарова, гр. Завет - от квотата на нестопанския сектор; 

1.2.Гюлджан Махмуд Касим, гр. Кубрат – от квотата на стопанския сектор; 
1.3.ЕТ „АЗА – Руси Русев“, гр. Кубрат – от квотата на стопанския сектор. 

   2. Приема нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както следва: 
2.1. Стилияна Минева Илиева, гр. Завет, от квотата на нестопански секто;  
2.2. ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Русев“ от квотата на стопанския секто; 
2.3.ЕТ „МИЦ – Мирослав Цветков“, от квотата на стопанския сектор. 

               3. Актуализира представителството на НЧ „Саморазвитие 1902“ гр. Завет, 
както следва: 

     3.1. НЧ „Саморазвитие 1902“ гр. Завет – с представляващ Марио Атанасов Лазаров, 
нестопански сектор. 

4.Съотношението на представителите на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор в Общото събрание на сдружението не се изменя и остава в 
следния вид: 

3.1. Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 
3.2.Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 
3.3.Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 
5.Възлага на Председателя на Сдружението да впише промените по т.1, 2, 3 и 4 в 

законово установените срокове в Агенцията по вписванията. 
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 2.9. По т. 9 от дневния  ред – Промени в състава на Управителния съвет на МИГ 

Завет – Кубрат, представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

  Решение 9: На основание чл. 27, ал. 1, т. 3, както и чл. 34, ал. 1 от Устава на 
сдружението,  
 1. Освобождава като член на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат 
НЧ„Саморазвитие 1902 „ гр. Завет, с представител Стилияна Минева Илиева, от 
квотата на нестопанския сектор. 

 
2. Освобождава като член на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат „ОТДО“ 
ЕООД, с представител Динчер Мехмед Исуф, от квотата на стопанския сектор. 

3. Приема нов член на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат 
………………………………………., от квотата на нестопанския сектор. 

4. Приема нов член на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат 

………………………………………., от квотата на стопанския сектор. 

5. Съотношението на представителите на публичния, стопанския и нестопанския 
сектор в Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат не се променя и остава в 
следния вид: 

 публичен сектор – 2 представители - 28,57 %; 
 стопански сектор – 3 представители – 42,86 %; 

  нестопански сектор – 2 представители – 28,57 %. 
6. Възлага на Председателя на Сдружението да внесе всички необходими документи, 

свързани с настоящото решение в законово установените срокове в Агенцията по 

вписванията. 

 

2.10. По т. 10 от дневния  ред – Разглеждане на резултати от публично обсъждане на 

проект за промени в Стратегията за ВОМР и одобрение на промени в Стратегията за ВОМР 

на МИГ Завет – Кубрат, представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ 

Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 10: На основание Решение № 72.10 на Управителния съвет по Протокол № 25 
от 05.02.2018 г. и чл. 27, ал.1, т.8  от Устава на сдружението, одобрява следните промени 
в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат: 

6. В раздел 5 Описание на мерките 
В разписването на  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи“ , Текстът на стр.32 
„Размер и интензитет на финансовата помощ: 
От 50% до 90% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, при 
спазване на условията на чл. 13 от Наредба 9/21.03.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 
4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014 – 2020г., но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.“ 
се заменя с текста:  
„Размер и интензитет на финансовата помощ: 
От 50% до 70% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, при 
спазване на условията на чл. 13 от Наредба 9/21.03.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 
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4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро. 
7. В раздел 5 Описание на мерките 
В разписването на  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”,  на стр.41 
„Размер на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи в зависимост от 
кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.” 
се заменя с текста:  
„Размер на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи в зависимост от 
кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.” 
 

  2.11. По т. 11 от дневния  ред –  Разни, представителят на Община Завет в Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“,   да гласува съобразно вътрешните си убеждения и 

в защита интересите на гражданите на Община Завет. 

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

Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред  Административен съд    гр. Разград по реда на  АПК.  
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
  
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                               ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                                                  
                                      
                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                       От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 22.02.2018 година 

 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
        Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС   
        Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 303 
          В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода от  края на  месец 
декември  на 2017г. до средата на м. февруари 2018 г.    са  постъпили  33  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 33 лица, посочени  в  
настоящето предложение.  

       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  100.00 (сто) лева на Асие  Керим,  с. 
Острово,  ул. «Трети март» № ..  за  лечение; 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет) лева на Фикрет   
Топал, с. Брестовене,  ул. «Ген.Столетов» № …  за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет)  на Гюлсес   
Мехмед, с. Брестовене,  ул. «Шипка» № … за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  170.00 (сто и седемдесет) лева  на 
Халиме  Сюлейман, с. Прелез, ул. Мусала № …. за операция. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на Сабри  Сабриев, с. 
Брестовене,  ул. Черно море № …за лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева на Хюсеин  
Хюсеин , с. Веселец, ул. Дунав № … за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Фатме  
Мустафа,  гр. Завет,  Люлин № …за  неотложни социални нужди. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 200 (двеста)  лева Назифе Хабил, с. 
Ив.Шишманово,  ул. Камчия № …, претърпяла  пожар. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 70.00 (седемдесет) лева на Мелиха  
Хасан,  гр. Завет, ул. Стара планина № …за  лечение на съпруга и. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на Денцислав в 
Нанев,  гр. Завет, ул. Орловска № … за закупуване на лекарства. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на Хюсеин  
Ибрям, Завет, Калето №  …. за лечение на сина му. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Мехмед  
Исмаил,  с. Острово,  ул. Лудогорие №  … за лечение. 
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13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Мюзеям  
Караали, с. Веселец,  ул. Хан Аспарух № … за  неотложни социални нужди. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Тахир  Юмеров,  
с. Брестовене,  ул. В.Левски № … за  неотложни социални нужди. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)  лева на Фатме   
Делихасанова, с Острово, ул. Байка № …  за  лекарства. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Хатидже  
Хюсеин, с. Острово,  ул. «Г.Бенковски»  №  ….за  за  лекарства. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Кемал  
Ахмед,  гр. Завет, ул. Вихрен № …. за  лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Кадир  
Кадир, гр. Завет,  ул. Вихрен № …. за  лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Максим  
Маринов, Завет, Вихрен №… за  лекарства. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Юлиян  
Маринов,  гр. Завет,  ул. Вихрен № ….  за  лечение. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Фикрет   
Кула, с. Острово,  ул. Ал.Стамболийски №… за  лекарства. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Атче   Юмер, 
с. Прелез, ул. Кап.Мамарчев № … за  неотложни социални нужди. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Шукрие  
Акиф, с. Брестовене, ул.  Н.Й.Вапцаров  … за  лекарства. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на Сейде 
Скендер,  с Острово,  ул. Черно море № … за  лекарства. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Бейти  Али,  с. 
Веселец,  ул. Пирин № ….  за  лечение. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Сибел  Шабан,  
гр. Завет, ул. Байкал № …  за  лечение. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Гюнайдин  Нанев,  
гр. Завет, ул. Калето … за  лечение. 

28. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на Хайрие  
Юмер, гр. Завет, ул. Латинка № … за погребение. 

29. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на Назифе  
Хасан,  гр. Завет,  ул. Байкал  № … за  неотложни социални нужди. 

30. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на Eвелин  
Русланов, с. Брестовене,  ул. Средна гора №…. за издръжка  на  дъщеря му. 

31. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 200 (двеста)  лева  на Ремзие  Тебер, с. 
Острово, ул. Тракия №  …., претърпяла  пожар. 

32. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на Веждие  
Хасан, от гр. Завет, ул. «Кирил и Методий» № … за погребение на съпруга и. 

33. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на Аделина  
Симеонова, от гр. Завет, ул. «Цар Симеон» №  … за неотложни социални нужди. 

 
Всичко  раздадени средства: 2650.00 лева  
 

       34. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на Общинския 
съвет/ . 
        35. 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. 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27  от 22.02.2018  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
            Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредното  
заседание на  Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград на 06.03.2018г.  

                                                                                               Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС                
                                                                                                                                                                                              
        Общинският съвет гр.Завет  с  с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 304 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 31.01.2018 година е постъпило 
писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 06.03.2018г. (вторник) от 14:30 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2017 г., на основание чл. 
198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

 2. Приемане на  отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК за 2017 г., 
на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация; 

 3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК за 2017 г., на 
основание  чл.38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

4. Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2017 г. на 
основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 

5. Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2018 г. на 
основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги; 

6. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2018 г., на основание чл. 198в, ал. 4, 
т. 9 от Закон за водите; 

7. Други. 
 
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5, предл.последно от  Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на  АВиК 
предоставя на  Общинския съвет предложения за решения по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от 
дневния ред, както следва: 
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Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия , обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, приемат годишен отчет за дейността на 
Асоциация по ВиК за 2017 г.; 

 
Решение 2: На основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  членовете  на Общото събрание на  
Асоциация по ВиК, на обособената територия , обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, приемат отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2017 
г. и взимат решение за публикуване  на същия на интернет страницата на Областна 
администрация Разград, Раздел  Асоциации по ВиК; 

Решение 3: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и чл.38, ал. 1, т. 3 от 
Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, приемат годишен финансов отчет на 
асоциация по ВиК и взимат решение за публикуване  на същия на интернет страницата на 
Областна администрация Разград, Раздел  Асоциации по ВиК; 

Решение 4: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и  чл.6.2 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, членовете  на Общото събрание 
на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД гр. Разград, одобравят  подробна инвестиционна програма за 2017 г., която е изцяло 
съобразена с инвестиционните нужди на  всички публични собственици в обособената 
територия и гарантира пълно изпълнение на задължителното ниво на инвестиции от  
страна на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград за 2017 г. 

Решение 5: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и  чл.6.2 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, членовете  на Общото събрание 
на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД гр. Разград, одобравят  подробна инвестиционна програма за 2018 г. 

След анексиране на Договора, съгласно чл. 2.2 от същия, подробната инвестиционна 
програма за 2018 г. следва  да бъде  изменена, като страните се съгласяват  да използват 
модифицирана подробна програма, с която да бъдат променени финансовите условия във 
връзка с  настъпилата промяна. 

Решение 6: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджета на Асоциация по ВиК за 
2018 г. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 
(издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., в сила от 
08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) позицията и мандатът  на 
представителя на общината за заседанията на Общото  събрание на  Асоциацията по В и К се 
гласува по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото такъв ред към момента не е 
установен, то следва Общинският съвет  Завет да определи  конкретна позиция  за всяко 
отделно решение  и да  възложи на представителя на общината  в Асоциацията,  да гласува 
по съответния начин. 
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На основание  чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване  и канализация – разпределението на  процентното 
съотношения на гласовете на членовете  за вземане на решения по  т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от 
дневния ред е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 25,37% 
Община Попово 14,29% 
Община Кубрат 9,11% 
Община Завет 5,25% 
Община Лозница 4,60% 
Община Опака 3,31% 
Община Цар Калоян 3,07% 

 
На основание  чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване  и канализация  и влезли в сила Решение 1 и Решение  2 
по Протокол № 16 от проведено извънредно заседание на Общото събрание  на 11.01.2018 г. 
и Заповед №3/12.01.2018 г. на Председателя на Асоциация по ВиК – разпределението на  
процентното съотношения на гласовете на членовете  за вземане на решения по  т. 5 и т. 6 от 
дневния ред е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 34,78% 
Община Кубрат 12,49% 
Община Завет 7,21% 
Община Лозница 6,31% 
Община Цар Калоян 4,21% 

 
 
Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 от 
Закона за водите и чл.5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване  и канализация, по повод покана за редовно заседание на  Общото събрание 
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, насрочено за 06.03.2018г. (вторник) от 14:30 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация  Разград,  Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                                     РЕШИ:     
                                   

1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 
насроченото  извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на отчет за дейността на Асоциация по 

ВиК за 2017 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите , представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
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обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  
решение:  

Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия , обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, приемат годишен отчет за дейността на 
Асоциация по ВиК за 2017 г.; 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на  отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциация по ВиК за 2017 г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, представителят на Община 
Завет в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното:   

Решение 2: На основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  членовете  на Общото събрание на  
Асоциация по ВиК, на обособената територия , обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, приемат отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2017 
г. и взимат решение за публикуване  на същия на интернет страницата на Областна 
администрация Разград, Раздел  Асоциации по ВиК; 

 
3.3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация 

по ВиК за 2017 г., на основание  чл.38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с 
чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 3: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и чл.38, ал. 1, т. 3 от 
Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, приемат годишен финансов отчет на 
асоциация по ВиК и взимат решение за публикуване  на същия на интернет страницата на 
Областна администрация Разград, Раздел  Асоциации по ВиК; 

 
3.4. По т. 4 от дневния ред - Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна 

програма за 2017 г. на основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 
и канализационни услуги, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното:   

Решение 4: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и  чл.6.2 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, членовете  на Общото събрание 
на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД гр. Разград, одобравят  подробна инвестиционна програма за 2017 г., която е изцяло 
съобразена с инвестиционните нужди на  всички публични собственици в обособената 
територия и гарантира пълно изпълнение на задължителното ниво на инвестиции от  
страна на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград за 2017 г. 

 
3.5. По т. 5 от дневния ред - Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна 

програма за 2018 г. на основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 
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експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 
и канализационни услуги, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 5: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и  чл.6.2 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, членовете  на Общото събрание 
на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД гр. Разград, одобравят  подробна инвестиционна програма за 2018 г. 

След анексиране на Договора, съгласно чл. 2.2 от същия, подробната инвестиционна 
програма за 2018 г. следва  да бъде  изменена, като страните се съгласяват  да използват 
модифицирана подробна програма, с която да бъдат променени финансовите условия във 
връзка с  настъпилата промяна. 

 
3.6. По т. 6 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2018 г., 

на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закон за водите, представителят на Община Завет в 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното:  

Решение 6: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджета на Асоциация по ВиК за 
2018 г. 

 
3.7. По т. 7 от дневния  ред –  Други: Представителят на Община Завет  в Общото 

събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 

4. 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.                                                            
 
 

 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                      ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  27  от  22.02.2018  година 
 

 ПО ПЕТА  ТОЧКА 
           Изменение и допълнение на Решение №301 по Протокол № 26 от 26.01.2018 г. на  
Общинския съвет гр. Завет. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                               

Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване прие 
следното                  
                                                              РЕШЕНИЕ  № 305 

 
           С Протокол № 26 от 26.01.2018 г., Общинският съвет гр. Завет е приел Решение 

№ 301, с което е определил имотите от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване 
пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018/2019 г. и е 
одобрил годишен план за паша. 

Съгласно чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ, кметът на община, ежегодно извършва проверки за 
спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или аренда на пасища, 
мери и ливади от общинския поземлен фонд. Като резултат от извършената проверка са 
прекратени четири договора за отдаване под наем на земеделски земи (пасища, мери и ливади) 
от общинския поземлен фонд с предмет, както следва: 

1. Землище с. Сушево  
местност „Кумлука” 
имот № 004017 с площ 99,956 дка;  
2. Землище с. Острово 
местност ''Юг Ардъ'' 
имот № 074007  - с площ 4,549 дка; 
местност ''Паласча'' 
имот № 134016 – с площ 2,585 дка. 
3.Землище с. Брестовене 
Местност „Токат сърт“ 
Имот №081001 с площ 100,000 дка; 
Местност „Иванов чифлик“ 
Имот №012001 с площ 17,000 дка; 
4. Землище с. Брестовене 
Местност „Ян Тарла“ 
Имот №084021 с площ 113,331 дка; 
Имот №084030 с площ 27,789 дка; 
Местност „Токат сърт“ 
Имот №078024 с площ 7,999 дка. 
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       Съгласно чл. 37и, ал. 3, от ЗСПЗЗ, общинският съвет определя с решение пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът на имотите за индивидуално 
ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет 
страницата на общината в срок до 1 март. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 37 и, ал. 3  от ЗСПЗЗ,  Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:      

 
1. Изменя т. 1 от Решение № 301 по Протокол № 26 от 26.01.2018 г. на Общинския 

съвет гр. Завет, като допълва Приложение № 1 – „Списък на свободните имоти от общинския 
поземлен фонд, с начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери и ливади за индивидуално 
ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.“ със следните имоти:  

1. Землище с. Сушево  
местност „Кумлука” 
имот № 004017 с площ 99,956 дка;  
2. Землище с. Острово 
местност ''Юг Ардъ'' 
имот № 074007  - с площ 4,549 дка; 
местност ''Паласча'' 
имот № 134016 – с площ 2,585 дка. 
3.Землище с. Брестовене 
Местност „Токат сърт“ 
Имот №081001 с площ 100,000 дка; 
Местност „Иванов чифлик“ 
Имот №012001 с площ 17,000 дка; 
4. Землище с. Брестовене 
Местност „Ян Тарла“ 
Имот №084021 с площ 113,331 дка; 
Имот №084030 с площ 27,789 дка; 
Местност „Токат сърт“ 
Имот №078024 с площ 7,999 дка. 
 

3. Изменя т. 3 от Решение № 301 по Протокол № 26 от 26.01.2018 г. на Общинския 
съвет гр. Завет, като допълва Приложение № 3 – „Годишен план за паша на община 
Завет за стопанската 2018/2019 г.“, раздел IV Размер и местоположение на пасищата и 
мерите от общинския поземлен фонд на територията на община Завет, съобразно с 
площта на добавените имоти, същото придобива следния вид: 

 
IV. РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
Обща площ на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ по  землища на територията на 

община Завет: 

Населено 
място 

Обща площ с  
пасища, мери и 
ливади  
 /в дка/ 

Отдадени 
пасища, мери и 
ливади  
/в дка/  

Свободни 
пасища, мери  
/в дка/ 

За 
индивидуално 
ползване 
/в дка/ 

гр. Завет 962,032 710,100 251,432 251,432 

с. Брестовене 2 293,800 1 281,552  1 012,248 1 012,248 
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с. Сушево 1 531,687 782,221 705,424 705,424 

с. Острово 369,816 361,407 7,134 7,134 

с. Прелез 1 382,781 1 239,324 143,457 143,457 

с. Веселец 711,212 687,409 23,803 23,803 
с. Иван 
Шишманово 660,033 464,640 195,393 195,393 

ОБЩО: 7 911,361  5 526,653 2 338,891 2 338,891 
 
       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 след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 

 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
       Промяна на начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 
собственост в землището на с. Сушево и с. Острово. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

       Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно  гласуване прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 306 
 

В деловодството на община Завет е постъпило искане от страна на кметовете на с. 
Сушево и с. Острово за предприемане на необходимите действия за промяна на НТП на 
имоти собственост на община Завет. Исканията на кметовете се отнасят за общо 3 имота – 
публична общинска собственост с НТП: пасища, мери, както следва: 

1. Поземлен имот с № 021049, с площ 17,681 дка, трета категория, местност „Турски 
лозя“ в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
228/09.05.2017 г. В писмо с Вх.№ УД-02-20-42/30.01.2018 г. от РИОСВ, е посочено, че за 
имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, 
произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или 
от планове за управление на защитени зони или защитени територии; 

2. Поземлен имот с № 020034, с площ 17,695 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 227/09.05.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-44/30.01.2018 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии; 

3. Поземлен имот с № 149024, с площ 1,275 дка, трета категория, местност 
„Коренежа“ в землището на с. Острово, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
21/21.01.2009 г. В писмо с Вх.№ УД-02-20-45/29.01.2018 г. от РИОСВ, е посочено, че за 
имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, 
произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или 
от планове за управление на защитени зони или защитени територии. 

Гореизброените имоти са включени в протокола за разпределение на пасища, мери за 
2017 г., но за същите не са проявени интереси за сключване на договори за отдаване под 
наем, видно е, че в настоящия си вид имотите ще останат свободни. Съгласно Чл. 11, ал. 1 от 
Закона за общинска собственост имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в 
интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър 
стопанин. С промяната на НТП на имотите от пасище, мера в други земеделски територии ще 
бъде възможно удовлетворяването на нуждите на населението на общината.  
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Съгласно чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за 
други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона. 

Чл. 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ) гласи: „Собственикът 
свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение.“ 

Според чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ „Собственикът на земеделска земя или 
упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде 
заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на 
имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване 
- пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция 
по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани 
или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени 
зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в 
обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи", може да се извършва само 
след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 
33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители“.  

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 3 и чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска 
собственост, Общинският съвет, гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:     
  

  1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване (НТП) от пасище, 
мера на други земеделски територии на имоти публична общинска собственост, както 
следва: 

  1.1. Поземлен имот с № 021049, с площ 17,681 дка, трета категория, местност „Турски 
лозя“ в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
228/09.05.2017 г.  

  1.2. Поземлен имот с № 020034, с площ 17,695 дка, трета категория, местност 
„Къшла“ в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
227/09.05.2017 г.  

  1.3. Поземлен имот с № 149024, с площ 1,275 дка, трета категория, местност 
„Коренежа“ в землището на с. Острово, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
21/21.01.2009 г.  

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими 
фактически и правни действия за изпълнение на решението, включително да подаде 
заявления до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно 
ползване на имотите. 

  3. 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 след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
       Промяна на вида на собствеността на имот от публична общинска собственост 
за имот в частна общинска собственост и разпореждане с общинска собственост в с. 
Брестовене. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

        Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно  гласуване прие 
следното 
                                                             РЕШЕНИЕ  № 307 
 
             В Община Завет постъпи искане с Вх. № 70-75-11/28.04.2017 г. от „МАКЛЕР 
КОМЕРС” ЕООД, с. Брестовене с предложение за частично изменение на квартал 105 по 
ПУП на с. Брестовене, общ. Завет. 
 С Решение № 225 по Протокол № 20 от 06.07.2017 г., Общинския съвет – Завет 
допусна процедура за изменение на действащия ПУП на с. Брестовене, общ. Завет с обхват, 
УПИ XXIII – „Производствени и складови дейности“, УПИ С – „Мандра за сирене и 
кашкавал“, УПИ СІ – „Мандра за имитационни млечни продукти“ и местен път собственост 
на община Завет. В резултат на проекта за изменение на ПУП – ПР на Кв.105 с. Брестовене 
се образува нов неурегулиран поземлен имот с пл. № 1181 с площ 630 кв.м., публична 
общинска собственост.  
           Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – границите на урегулираните поземлени имоти могат 
да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им изразено със 
заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени 
подписи. 
           Заявителят „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД желае да закупи имот с пл. № 1181, като по 
този начин за фирмата, ще бъде осигурена  допълнителна площ за пристрояване на 
съществуващата производствена сграда в УПИ С - „Мандра за сирене и кашкавал“ и ще се 
обособи самостоятелно предприятие за преработка на мляко в УПИ XXIII – 
„Производствени и складови дейности“. Съгласно ПУП – ПР имот с пл. № 1181, ще получи 
предназначението на УПИ С - „Мандра за сирене и кашкавал“. 
            Видно от  изготвения ПУП – ПР на кв.105 стопански двор в с. Брестовене е, че имот 
с предназначение местен път се дели на две като по голямата част от имота запазва старото 
си предназначение и остава, като път обслужващ сградите находящи се в стопанския двор. 
Останалата част от местния път се обособява като нов имот с пл. № 1181, което видно от 
изготвената скица граничи изцяло с частни имоти собственост на „МАКЛЕР КОМЕРС” 
ЕООД, предвид това имот с пл. № 1181 е изгубил предназначението си като публична 
общинска собственост и може да се предприемат необходимите действия за смяна на 
предназначението му. Промяната на вида на собствеността на имота от публична в частна 
общинска собственост и разпореждането с него няма да ограничи достъпа до съседните 
имоти.   
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 Съгласно чл.6, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите публична общинска собственост, 
които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общински съвет 
за частна общинска собственост, като Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с 
мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 
             
            Във връзка с изготвянето на договор за продажба е направена пазарна оценка на 
имот с пл. № 1181 от независим лицензиран оценител на недвижими имоти Павлин Колев, 
притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност № 100102137/12.12.2011 г., 
издаден от Камара на независимите оценители в България (КНОБ), като имота е оценен на 
2614,30 лв. Данъчната оценка на имота е 2140,10 лв. съгласно издадено от МДТ – Завет 
удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК с Изх. № 6701000080/09.02.2018 г. 
  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и месната администрация, чл. 6, ал. 1, ал.3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 2, ал. 3, ал. 5 и чл. 110, ал. 1, 
т. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал.3, чл.70, ал.1 и ал.2 от Н а р е д б а № 2 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 
съвет гр. Завет  

                                                           РЕШИ:    
 

 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Вътрешна 
обслужваща улица“ на „Мандра за сирене и кашкавал ”, на поземлен имот с пл. № 1181 с 
площ от 630 кв.м., с административен адрес с. Брестовене, ул. „Маршал Толбухин“ № 44. 
 2.  Обявява за частна общинска собственост имот с пл. № 1181 с площ от 630 кв.м., с 
административен адрес с. Брестовене, ул. „Маршал Толбухин“ № 44. 
 3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на имот с пл. № 1181 с площ от 630 кв.м., с 
административен адрес с. Брестовене, ул. „Маршал Толбухин“ № 44. 
            4. Приема изготвената пазарна оценка на имота в размер на 2614,30 лв. без ДДС. 
 5. Възлага на кмета на община Завет да сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 
3 от ЗУТ  във връзка с ал. 5 от същия за общински имот с пл. № 1181 с площ от 630 кв.м.,  
на цена 2614,30 лв. без ДДС, със „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД. 
 6.  Всички разходи по изготвяне на ПУП-ПР и неговото процедиране са за сметка на 
собственика, по чието искане с Вх. № 70-75-11/28.04.2017 г. се извършват описаните 
действия. 
 7. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Решението подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.                                                     

 
 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил ……………………Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                        

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
       Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г. по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна 
инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на финансова помощ 
№ РД 09-114/ 14.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието,  храните и горите и 
ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с  с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 308 
 

В деловодството на Община Завет  е постъпило писмо с  наш Вх. № УД-02-21-8/ 
15.02.2018 г. от  СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ с искане за  
Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2018 г. за Сдружение „Местна инициативна група 
Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 6, 7 и ал. 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за 
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ от 
МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. 

 
Мотивите за  направеното искане са следните:              
Ежегодно в едномесечен срок от издаване на Заповед на министъра на земеделието, 

храните и горите, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане 
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“, одобрените 
Местни инициативни групи имат право да заявят авансово плащане в размер на 50 % от 
одобрената финансова помощ за съответната година.  
 Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 
водено от общностите местно развитие за 2018 година е в размер на 152 335,46 ( сто петдесет 
и две хиляди триста тридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да 
заяви авансово плащане в размер на 68 667,73 лв., МИГ Завет – Кубрат е длъжна да 
представи задължителен набор от документи. Два от тези документа са: 

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от Публичноправен 
орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното 
авансово плащане за срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за 2018 г. 
удължен/и с 6 месеца; 
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- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на заповед. 

 Посочената запис на заповед, издадена от Община Завет, следва да обезпечава сумата 
34 333,86 (тридесет и четири хиляди лева триста тридесет и три лева и осемдесет и шест 
стотинки) лева, която се явява половината от заявената авансова помощ. 
 Срокът за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № 
1 от 22 януари 2016 г.  е  един месец от издаване на заповедта за одобрение на бюджета за 
2018 г. от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 
 Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет-Завет, за 
издаване на запис на заповед.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 7, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 1 
от 22 януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139  от 
21.10.2016 г. сключено между Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение 
„Местна инициативна група Завет – Кубрат“  и Заповед № РД 09 - 114/ 14.02.2018 г. на 
заместник-министъра  и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на 
проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет – 
Кубрат“, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по 
БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме Добруджан, Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    
 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  размер  на  
34 333,86 (тридесет и четири хиляди лева триста тридесет и три лева и осемдесет и шест 
стотинки) лева за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2018 г. 
на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 
02.10.2017 г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г., съгласно Заповед № РД 09-114/ 14.02.2018 г. на заместник-министъра  и 
ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и Споразумение за изпълнение на Стратегия за 
водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 г. 
 
 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  
представлявано от Халиме Мехмедова Добруджан – Председател на УС да подготви 
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Заповед № РД 09-114/ 
14.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител 
на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

 
           Приложение: Запис на заповед 
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З А П И С   Н А   З А П О В Е Д 

 
 

Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 34 333,86 лева   

 
 
Днес, ………….. год., в гр. Завет,   
АХТЕР СЮЛЕЙМАНОВ ВЕЛИЕВ, с ЕГН …………………, лична карта № ………………, 
издадена на ……………. год. от МВР – гр. ………….., с  постоянен  адрес:  ………………., 
община Завет, област Разград, ул. ……………. № …, в качеството си на Кмет на Община/ 
Представляващ Компетентния орган на публичноправния орган   ОБЩИНА ЗАВЕТ, гр. 
Завет, област Разград, ул. „Лудогорие“,  №  19, БУЛСТАТ 000505814, и на основание чл. 535-
чл. 538 от Търговския закон като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и 
безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 
удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да 
заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, 
бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния 
директор – ЖИВКО ТОДОРОВ ЖИВКОВ,  
сумата от 34 333,86 лева (тридесет и четири хиляди лева триста тридесет и три лева и 
осемдесет и шест стотинки). 
 

 
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN 

BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

 
Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след 

изтичане на календарната 2018 година, определена за изпълнение на дейностите и разходите 
по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно 
развитие" по заявление с № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г. на Сдружение „Местна инициативна 
група Завет – Кубрат“, одобрени със Заповед № № РД 09-114 от 14.02.2018 г. на заместник-
министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 
2014 – 2020 г. или 30 юни 2019 година. 

 
 
Дата на издаване: ……………. г. 
 
Място на издаване: гр. Завет 
 
Подпис на издателя: .............................................. 
 
 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 
        ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
       Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Завет” за 2017г. 
                                                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                         

 
       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима)  прие следното 
                                                            
                                                             РЕШЕНИЕ  № 309 

           
В съответствие с разпоредбата на Закона за защита на  животните (ЗЗЖ) Общинския 

съвет – Завет с Решение № 266 по Протокол №24 от 17.11.2017 г. прие Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет за 
периода 2017- 2020 г. Разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ налага Кметът на общината 
ежегодно да изготвя отчет за изпълнението на програмата за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на общината, който да бъде внесен и до 
Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

В самата програма са предвидени дейности, с които се цели осъществяване на контрол  
върху популацията и трайното  намаляване на броя на безстопанствените кучета в 
територията на общината, както и да се ограничи до минимум разпространение на заразни 
заболявания пренесени от безстопанствените  кучета. 
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация  

 
РЕШИ: 

  
1.Общински съвет - Завет приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 

„Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Завет” за 2017 година, както следва: 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 
за изпълнение дейностите по „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2017 г. 
 

Регулиране популацията на безстопанствените кучета е един в голяма степен 
национален проблем, който има повече социален, отколкото екологичен характер. 

В изпълнение на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ в община Завет са разработени 
Програма и Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета, приети с 
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решения на Общинския съвет. Целта на приетите нормативи е установяване на контрол 
върху популацията от домашни и безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на 
хората, безопасността на градска среда. Направените наблюдения и анализи показват, че 
основен източник на безстопанствени кучета са не самите безстопанствени кучета, а 
домашни животни. Това показва, че трябва да се наложи строг контрол и върху домашните 
кучета – ветеринарна и административна регистрация, и стерилизация на по-голяма част от 
тях. Регистрацията на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за 
трайното решаване на проблема и овладяване на нежелани животни от дома към улицата. 

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.  

Според закона, ограничаването на кучешката популация може да става чрез 
затварянето на животните в приюти или чрез кастриране. И двата метода изискват огромни 
за размерите на общинския бюджет средства, а направените опити с кастрация, не водят до 
желания резултат, който би се получил. 

Към момента изпълнението на общинските програми за овладяване на популацията на 
безстопанствени кучета е частично, с което не се постигат задоволителни резултати.  

Проведените през 2017 г. масови профилактични мероприятия за улавяне и 
обработване на безстопанствени кучета на територията на община Завет, по дати са: 

02.02.2017 г. – обработени 4 броя кучета 
05.02.2017 г. – обработено 1 брой  куче 
08.02.2017 г. – обработени 7 броя кучета 
26.03.2017 г. – обработени 5 броя кучета 
26.07.2017 г. – обработени 6 броя кучета 
28.07.2017 г. – обработени 9 броя кучета 
 
Общо за 2017 г. са обработени 32 броя кучета. След обработката кучетата са върнати 

по местата на обитаване. 
За периода 2011 – 2017 г. вкл. на територията на Община Завет са заловени и 

обработени 240 безстопанствени кучета, което за периода е средно малко над 34 кучета на 
година: 

2011 г. – обработени 88 броя кучета 
2012 г. – няма обработени  кучета 
2013 г. – обработени 36 броя кучета 
2014 г. – обработени 26 броя кучета 
2015 г. – обработени 35 броя кучета 
2016 г. – обработени 23 броя кучета 
2017 г. – обработени 32 броя кучета 
 
Задълженията на Община Завет в тази насока се изпълняват и чрез сключен договор 

за обработка /кастрация, обезпаразитяване, маркиране и ваксиниране/. 
На 04.12.2017 г. договора между Община Завет и СДРУЖЕНИЕ „ГЕРМАНО-

БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“ за осъществяване на мероприятия 
по залавянето и обработването на безстопанствените кучета бе подновен. 

При изпълнение на мерките по програмата участват и кметовете по населени места, 
които информират населението и осъществяват контрол при провеждане на мероприятия. 

При постъпване на сигнал в общинска администрация или в кметствата по населени 
места за безстопанствени кучета, незабавно се уведомява сдружението за залавяне и 
обработка на животните. 
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 През отчетната година за притежаване на куче са заплатени такси за 2 броя кучета. 
Регистрирано е и едно домашно куче. 
 

 
2.Указва на Кмета на Община Завет да внесе Годишния отчет за изпълнение на 

дейностите по „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет” за 2017 година пред Областна дирекция по безопасност на 
храните гр. Разград. 

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. 
 

 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

Ерсин  Исмаил ……………….. 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                         ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната 
среда” и „Програма за управление на отпадъците” за 2017 година.                                                              

                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 310 

 
В член 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е регламентирано 

разработването, приемането и отчитането на програмите за опазване на околната среда от 
кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда на 
общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а кметът 
на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за 
околна среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация и в РИОСВ.  

Кметът на общината разработва и изпълнява и Програма за управление на отпадъците 
(ПУО) за територията на съответната община (чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците - ЗУО), като ПУО е неразделна част от общинската програма за околна среда 
(чл.52, ал. 2 ЗУО). Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския 
съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година (чл. 52, ал. 9 
ЗУО). В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони Община Завет има изготвени  
„Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2015-2020” и „Програма за 
управление на отпадъците на Община Завет 2015-2020”. Предстои Общинския съвет – Завет 
да приеме годишния отчет за изпълнение на програмите за 2017 година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 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, предлагам Общинския съвет гр. Завет  

 
                                                         РЕШИ: 

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

„Програма за управление на отпадъците” на Община Завет за 2017 г., както следва: 
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Отчет 
 

за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община 
Завет 2015-2020” и „Програма за управление на отпадъците на Община 

Завет 2015-2020” за 2017 година 
 

/приет с Решение №…. по Протокол №…. от ……………2018 г. на ОбС гр. Завет/ 
 

Настоящият отчет се изготви 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). 

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради 
нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на 
отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологична култура. 

• 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 – Във връзка със сключен Договор за безлихвен заем 
№11290 от 08.12.2016 г. между Община Завет и Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) по „Проект за подобряване на системата за 
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ за закупуване на комбиниран багер 
товарач за почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, тротоарни площи 
на територията на община Завет е съставен Протокол № 1 от 15.02.2017 г. за приемане на 
извършената работа по договора, който е утвърден от директора на РИОСВ – Русе. 

Средствата в размер на 300 000,00 лв. по одобрения на Община Завет безлихвен заем 
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 
реализацията на „Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване  в община Завет”, са усвоени изцяло. 

През 2017 г. са закупени  20 броя нови съдове за БО – контейнери тип “Бобър” с обем 
1,1 м3 и 25 бр. кошчета с бетонова основа - 80 литра. 

Ежегодно със заповед на кмета на общината /Заповед №УД-02-09-459/30.10.2017 г./ се 
определят районите за които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на 
териториите за обществено ползване. Сметосъбирането се извършва по утвърден график, 
като честота на сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места е четири пъти 
месечно. Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за неопасни отпадъци – 
Разград. 

Общината разполага с необходимата специализирана техника и голяма част от 
съдовете за смет, с които да осъществи управлението на отпадъците. Полага усилия за 
оптимизиране на процеса, финансовото му обезпечаване. 

С Решение №275 взето по Протокол №25 от 18.12.2017 г. на Общинския съвет – Завет 
е одобрена план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община 
Завет за 2018г.  

Като част от  системата за управление на отпадъците е и почистването на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете и другите територии в града и населените места от 
общината. Този вид дейност се извършва от служители на Общинско предприятие „Воден 
2009“. 

През 2017 г. Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Разград 
/РСУО/ с общини Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян, 
кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020. 



 

 
 

31

        Кметът на община Разград, в качеството си на представител на водещата Община, и 
кметовете на общините партньори - Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян 
подписаха в Министерството на околната среда и водите Административен договор с изх. 
№Д-34-30/30.11.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране 
на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, по 
процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“.  

Общата стойност на договора е 13 563 028,56 лв., от които 8 591 056,88 лв. 
безвъзмездна финансова помощ и 4 971 971,68 лв. съфинансиране от страна на бенефициента 
по договора. Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в 
общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Разград чрез 
изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови 
отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. В резултат от 
изпълнението на проекта ще бъдат изградени компостираща инсталация и инсталация за 
предварително третиране. 
 

• премахване на нерегламентираните сметища и замърсени терени на територията 
на общината  

През 2017 година бяха почистени констатираните при извършване на проверки 
нерегламентирани локални замърсявания, както в границите на населените места, така и 
извън урбанизираните територии. 

Извършени са и дейности по почистване на трайната декоративна растителност, 
включващо премахване на сухи и опасни клони, както и цели дървета при доказана 
необходимост, свързана с опазване живота и здравето на жителите на населените места. 

  
За ограничаване съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух са 

реализирани ремонтни дейности на уличната мрежа в населените места. Ремонтирани са 
приблизително 7600 м. улична мрежа в населените места от Община Завет. 

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради, през 2017 г. стартираха СМР по санирането на сградата в гр. Завет с 
административен адрес ул.“Освобождение“ №52. Дейностите приключиха през месец 
октомври. Сградата бе въведена в експлоатация през месец ноември. На 13.12.2017 г. е 
подписан и протокола по чл. 12 от Договор за целево финансиране № ЕЕ 886 от 28.05.2015 г. 
между Кмета на Община Завет и Областния управител на област Разград. 

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

населени места от общината  
С писмо с Вх. №77-334-2/14.11.2016 г. Община Завет бе уведомена от „БУЛЕКОПАК” 

АД за прекратяване на договора за сътрудничество в тримесечен срок. 
Със споразумение от 28.02.2017 г. бе прекратен договора за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки  сключен между Община Завет  и „БУЛЕКОПАК” АД. 
На 1 март 2017 г. Община Завет подписа Договор за организиране на система за разделно  
събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет с „ЕКОКОЛЕКТ“ АД, 
която е организация по оползотворяване, по смисъла на § 1, т. 16 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците /наричан по-нататък ЗУО/ и 
притежаваща разрешение по чл. 81, ал. 1 от същия закон  - Разрешение № ООп-00-2-
01/15.07.2013 г., издадено от Министъра на околната среда и водите. 
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Със споразумение от 18.07.2017 г. бе прекратен и договора за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки сключен между Община Завет  и „ЕКОКОЛЕКТ“ АД, считано от 
01.08.2017г. 
 За периода 01.01- 31.07.2017 г. чрез системата са събрани общо 13,925 т. отпадъци 
подлежащи на рециклиране, в това число : хартия - 2,485 т. ; пластмаса – 2,338 т. ; метали  - 
0,065 т. ; стъкло - 9,037 т.  
 
 Общото количество отпадъци, неподлежащи на рециклиране и депонирани на 
Регионално депо гр. Разград  от „Булекопак“ АД и „ЕКОКОЛЕКТ“ АД  през 2017 г. е 57,820 
т.  

 
Генерираните битови отпадъци през 2017 г. общо са 1127, 560 т.  

- предадените количества отпадъци на Регионално депо гр. Разград през 2017 г. от 
Общинско предприятие „Воден 2009“– 1069,740 т. 

- предадените количества отпадъци, неподлежащи на рециклиране, на Регионално 
депо гр. Разград  от „Булекопак“ АД и „ЕКОКОЛЕКТ“ АД  – 57,820 т. 
 
Община Завет има сключени договори за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци, като излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и 
акумулатори и излязло от употреба МПС.  

 
• правно урегулиране на управлението на отпадъците  и  опазване на околната среда  
 С цел синхронизиране и прецизиране на Наредба №9 на Общински съвет гр. Завет с 

действащите нормативни актове в частта „Такса битови отпадъци” през м. ноември 2017 г. бе 
изготвен Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, 
приета с решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г. на ОбС – Завет. 

 
▪ Подобряване и поддръжка на състоянието на зелените площи и останалите 

обществени територии в населените места в по-добър вид 
Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване 

на околната среда и разработените нормативни актове  на общината, целогодишно се 
извършват проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове, така и от 
РИОСВ - Русе, ОДБХ, РЗИ. Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени 
нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат 
своевременни действия за почистване на замърсените площи. 
  
  • 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.  

През 2017 година са издадени 3 бр. разрешителни за ползване на лечебни растения. Не 
са постъпили и заявления за издаване на удостоверения за култивирано отглеждане на 
лечебни растения.  
 

През 2017 г. бе организирана и Лятната студентска бригада в Община Завет, като 
дейностите бяха в областта на озеленяването, поддържането на изградените зелени площи и 
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площадки. В продължение на два месеца младежите се занимаваха с поддръжка на зелени 
площи, цветни градинки и улици в населените места на територията на общината.  
 
 2. Възлага на Кмета на Община Завет да представи годишния отчет за изпълнение на 
„Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на отпадъците” на 
Община Завет за 2017 г. в  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. 
 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                               ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                   
                            

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Одобряване на Годишен доклад за 2017 г. по Плана за развитие на Община Завет за периода 
2014–2020 г.   

                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
       Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) прие следното 
 
                                                       РЕШЕНИЕ  № 311 

 
    Общинския план за развитие на Община Завет за периода 2014–2020 година приет с 

Решение №181 от заседание на Общински съвет гр.Завет, Протокол №26/29.11.2013г., е 
разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие. 

  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 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за 
регионалното развитие Общински съвет гр.Завет  

 
                                                    РЕШИ: 

 
1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2017 година  на 

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

                                                       ГОДИШЕН ДОКЛАД 
ЗА 2017 г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2014-2020 г. 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
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). 
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 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. 

Съдържание на доклада (съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР): 
I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност промените 

в социално-икономическите условия в общината. 
II. Междинна оценка на общинския план за развитие на община Завет 2014-2020, съгласно изискванията на 

Закона за регионалното развитие. 
III. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 2014-2020 г. 
ІV. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението. 
 
I. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината. 
В началото на новия програмен период най-съществени са негативните промени в 

икономическата среда от миналия програмен период (2007-2013). Те са свързани с неблагоприятното 
влияние на икономическата криза върху икономическата среда -влошаване на икономическите 
параметри, което в крайна сметка дава отражение върху комплексното социално-икономическо и 
инфраструктурно развитие, оказва задържащо влияние върху възможностите за използване на 
потенциалите на територията. Това дава отражение и върху редица социални процеси - намаляване на 
заетостта, нарастване на безработицата, намаляване на доходите на населението, продължаване на 
външната миграция (емиграция) на част от населението. 

От елементите на ресурсната среда, през анализирания период неблагоприятни са тенденциите 
в развитието на човешкия ресурс. Продължаващото негативно развитие на демографския фактор е с 
последици не само в развитието на социалната, а и на икономическата сфера. Финансовият ресурс, 
осигуряван за реализация на ОПР, бележи тенденция на стабилизация и в определени случаи на 
увеличаване размерите на осигуряваните средства. Колебанията в размера на свежите инвестиции 
(нарастване или намаляване на същите), дават отражение основно в инфраструктурното развитие, в 
обновяване на селищната среда и др. Анализите и оценките на привлечените в общината средства по 
спечелени проекти, заложени в ОПР показват положителна тенденция на нарастване на тези средства 
през 2017г. 

Налице са положителни промени в институционалната среда, свързани с подобряване на 
административния капацитет. Община Завет показва успехи при подобряване структурата и 
капацитета на местното самоуправление, създаването на партньорства за местно икономическо 
развитие.  

Изминалата 2017г. бе динамична година в икономически и политически план. В тези условия 
местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, 
които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата на общинското имущество, 
предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на 
територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, 
благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда, 
поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на 
спорта, отдиха и туризма. 

  
ІІ.Междинна оценка на общинския план за развитие на община Завет 2014-2020, съгласно 

изискванията на Закона за регионалното развитие. 
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Изискването съгласно чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) налага към средата 

на периода на действие на Общинския план за развитие да се изготви междинна оценка. Оценката 

представлява неразделна част от цикъла на стратегическото планиране. Тя има за цел не само да 

констатира нивото на постигане на заложените в плана цели, приоритети и мерки, но и да послужи 

като коректив на цялостния процес на управление на развитието на територията. 

През 2017 год., съгласно Договор АО-01-12-16/10.07.2017г. между община Завет и НИС при 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ е изготвен Доклад за изпълнението на задача Междинна 
оценка на общинския план за развитие на община Завет 2014-2020, съгласно изискванията на Закона за 
регионалното развитие. 

Целта на междинната оценка е да се осигури независима експертна и актуална информация за 
постигнатите в Община Завет резултати от прилагането и изпълнението на плана, към момента на 
нейното извършване. Предмет на МО е  анализът и оценката на изпълнението на целите, 
приоритетите и мерките, заложени в плана за развитие на Община Завет. 
           Потребността от извършването на МО се обуславя от следните обстоятелства: 

 изисквания в стратегическите и програмни документи за регионално 
развитие, съобразно ЗРР и Правилника за неговото приложение, както и методическите указания на 
МРРБ от края на 2011 г.; 

 потребността от създаване на ефективни взаимодействия между местните общности за 
усвояването на структурните и земеделските фондове на ЕС чрез                    реализация на значими 
проекти за социално-икономическо развитие на общината; 

 формиране на съгласувана оценка за обхвата и съдържанието на  местно развитие за 
периода от МО до края на програмния период 2014 – 2020 година. 

 
IIІ. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите от ОПР 2014-2020 г. 
По-конкретно, в изпълнение на Общински план за развитие на Община Завет 2014-2020 г. по 

приоритети и специфични цели, заложени в него през 2017 година в отделните направления бе 
постигнато следното: 

          ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ОКОЛНА  СРЕДА 
През отчетния период бяха подготвени, депозирани и управлявани  следните проекти, свързани 

с подобряване на благоустройството и инфраструктурата на територията на общината, условно 
разделени на следните направления: 

1. Обекти, реализирани по програми: 
През отчетния период администрацията реализира следните програми и проекти: 

 
► Националнта програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

/НПЕЕМЖС/ - 
През 2017 г. стартираха строително монтажните работи по санирането на сградата в гр.Завет.  
На 06.10.2017 г. приключиха дейностите със съставяне на Констативен акт (Образец 15) за 

установяване годността за приемане на строежа. 
Сградата е въведена в  експлоатация с Удостоверение № 10/16.11.2017г. съгласно чл.117, ал.3 

от ЗУТ. 
На 13.12.2017г. е подписан протокол по чл.12 от Договора за целево финансиране № ЕЕ 886 

от 28.05.2015г. между Кмета на община Завет и Областния управител на област Разград. 
 
►Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се 

рехабилитират участъци от уличните настилки. 
„Извършване на СМР за ремонт на общинска улична мрежа в населени места от територията 

на община Завет“. 
Ремонтни дейности на приблизително 7600 м. улична мрежа в населените места на Община 

Завет, както следва: - Ремонт на улици в гр.Завет с приблизителна дължина 1 400 м.; - Ремонт на 
улици в с. Острово с приблизителна дължина 1 800 м.; - Ремонт на улици в с. Брестовене с 
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приблизителна дължина 1 500 м.;Ремонт на улици в с. Веселец с приблизителна дължина 1 500 м. и 
Ремонт на улици в с. Прелез с приблизителна дължина 1 400 м. – 400 000,00 лв. 
Ремонтните работи включват изпълнение на СМР по най-компрометираните участъци на пътищата и 
улиците с интензивно движение в населените места на община Завет.  
 

2. Готови проекти: 
  Проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, 
чрез  реконструкция и рехабилитация на улици в населени места, на територията на община 
Завет“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Под-мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Обща 
стойност на проекта: 1 386 274,41 лв. 
Проектът включва: Реконструкция и рехабилитация на 8 улици в населените места на Община Завет: 
ПОДОБЕКТ 1.Улица „Кирил и Методий“ в гр.Завет; 
ПОДОБЕКТ 2.Улица “Христо Ботев“ в с.Брестовене; 
ПОДОБЕКТ 3.Улица “Родопи“ в с.Сушево; 
ПОДОБЕКТ 4.Улици “Христо Ботев“ и  “Стара планина“  в с.Веселец; 
ПОДОБЕКТ 5.Улица “Лудогорие“ в с.Прелез; 
ПОДОБЕКТ 6.Улици “3-ти март“ и  “Христо Смирненски“ в с.Острово. 
 Проект: „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез обновяване на 

народно читалище „Саморазвитие 1902” в гр. Завет“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“, Под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., Обща стойност на проекта: 389 912,38 лв. 

Проектът включва: Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на НЧ 
„Саморазвитие-1902“, гр.Завет. 
 

3. Входирани проекти: 
 Проект: „Кметство Брестовене – Реконструкция на покривната конструкция, 

тавански и междуетажен дървен гредоред“ по реда на Глава ІІІ, раздел ІІІ, чл.18- 
неотложно – възстановителни работи от Правилника за организацията и дейността на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към МС.  
 
 
4. Проекти в процес на изпълнение: 

Одобрени средства с ПМС №153 от 28.07.2017 год. за проект:„Рехабилитация на 
зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт 
и отводнителна и дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134, по плана на гр. Завет „ Етап – 
1 на стойност 517 600 лв. 

 Одобрени средства с ПМС №260 от 24.11.2017 год. за проект:„Рехабилитация на 
зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт 
и отводнителна и дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134, по плана на гр. Завет „ Етап – 
2 на стойност 517 600 лв. 
 
5. Приключили проекти: 

Проект: "Изграждане на градски пазар" в гр. Завет. 
Проекта се изпълни в УПИ VII, кв.84 по регулационния план на град Завет, община Завет, област 
Разград. В парцела се изградиха: навес с пазарни маси, с размери 21,25 м./ 13,25м. и сграда за 
магазини, с размери 21,25 м. /6,25м. два големи и един малък със следните характеристики: Магазин 
със ЗП 38,3м2, с прилежащи към него има два склада и санитарен възел; Магазин със ЗП 18,75м2, с 
прилежащи към него има склад и санитарен възел; Магазин със ЗП 38,3м2, като с прилежащи към 
него има два склада и санитарен възел.  
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Финансиран по ПМС №192 от 29.07.2016г., на стойност 400 000лв. 
Обекта е въведен в експлоатация на 24.08.2017г. 
Регистриран в Областна дирекция безопасност на храните на 04.12.2017 г. 

Проект: „Извършване на СМР за ремонт на общинска улична мрежа в населени места 
от територията на община Завет“ 
Включващ: ремонтни дейности на приблизително 8 000 м. улична мрежа в населените места на 
Община Завет, както следва: - Ремонт на улици в гр.Завет с приблизителна дължина 2 800 м.; - 
Ремонт на улици в с. Острово с приблизителна дължина 2 400 м.; - Ремонт на улици в с. Брестовене с 
приблизителна дължина 2 800 м. 

Стойност на проекта: 400 000лв. 
 

►ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И АДМИНИСТРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Проблемите на здравеопазването са сред най-тежките за България. Както финансовата рамка, 
така и кадровата политика са извън правомощията на общинската администрация. Доколкото 
финансирането на лечебна дейност е изключително в прерогативите на здравната каса, то Общината 
трябва да се грижи за издръжката на своята собственост, което да допринесе за по-ефективно 
управление на търговското дружество. 
 
ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА 

 Стремежът на Община Завет е нейните граждани да живеят в чиста и комфортна жизнена 
среда, в унисон с природата и с мисъл за идните поколения. Основната ни цел е превръщането на 
Завет в по-чист и приветлив град, при запазване размера на такса смет, въпреки постоянно 
нарастващите разходи. От голямо значение за подобряване на средата за живот и бизнес в града и 
селата от общината е насочване на вниманието за развитие на екологията и подобряване състоянието 
на околната среда на територията на общината.  

През 2017 г. и следващите ще се залага на интегрирания подход при решаване на проблема с 
амортизираните водопроводни мрежи. На дневен ред е и липсата на канализация в по-малките 
населени места и необходимостта от изграждане на пречиствателни станции във всички кметства, 
съпътствано от подобряване на уличните инфраструктура и цялостно подобряване на физическата 
среда, а оттам - качеството на атмосферния въздух.  

 Изпълнение на дейностите по проект „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от 
РСУО Разград“.  

На 30.11.2017 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и  
общините: Община Разград – водеща община и общини партньори – Исперих, Кубрат, Завет, 
Лозница, Самуил и Цар Калоян включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците 
Разград е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16M1OP002-2.002-0006-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския 
съюз по процедура чрез директно възлагане „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане 
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. 
Общата стойност на договора е 13 563 028,56 лв.Срока за изпълнение на договора е 27 месеца. 
Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините от РСУО 
Разград чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените 
битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. 

 Общинската администрация продължава да отделя специални грижи за парковете, градинките 
и зелените площи, любимо място за отдих, разходки и развлечения. Община Завет е с малко горски 
площи, което налага продължаващо залесяване в свлачищни и ерозивни райони, както и около 

водните площи.  

Екологичната политика на Община Завет се осъществява съгласно "Програма за опазване на 
околната среда на Община Завет " и действащото законодателство в Република България. 
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МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 
През 2017г. Община Завет продължи своята политика за подпомагане и развитие на спорта, 

спазвайки принципите на Приоритет - Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на 
човешките ресурси, Съхраняване и развиване на културната идентичност и създаване на условия за 
оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт . 
Това бе изразено в няколко направления: 

• Финансово подпомагане от общинския бюджет на спортни клубове, регистрирани като 
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.  

• Осигуряване на свободен достъп до общинските спортни обекти на организирани групи 
ученици; 

• Провеждане на общоградски спортни прояви:  

• Подпомагане при подготовката и участието на училищните отбори в общински състезания, 
проведени през 2017год.: шах-месец февруари в спортна зала гр.Завет; тенис на маса-месец февруари 
в спортна зала гр.Завет; волейбол-месец февруари в спортна зала гр.Завет; футбол-месец март в 
градски стадион гр.Завет. 

• През 2017 год. е подготвен  и утвърден общински годишен план за младежта за 
текущата година в изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта  
Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за 
постигането им:  
1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 
2 .Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 
3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите 

4. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно положение. 
5. Развитие на младежко доброволчество. 
6. Повишаване на гражданската активност 
7. Развитие на младите хора в малките населени места 
8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

• В изпълнение на Приоритет -Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на 
човешките ресурси, Специфична цел -Подобряване на достъпа до качествено образование и учене 
през целия живот за икономическа и социална реализация . 
Главната цел е чрез активно включване и сътрудничество на всички участници в образователния 
процес, на бизнеса, властите и гражданските структури, да се предоставят на младите хора най-
добрите условия за успешна реализация и подобряване на качеството на образование. 
 Основните приоритети на общинската политика, около които се обединяват всички участници в 
образователния процес и заинтересовани страни са: осигуряване на равен достъп до качествено 
образование за всяко дете; пълен обхват на децата и учениците в задължителна възраст за получаване 
на образование и намаляване на отпадащите от образователната система; повишаване на 
компетентностите на ученици и учители, релевантни на динамичните промени в актуалната ни 
реалност и с визия за бъдещето; гъвкавост и отвореност на образователната система и 
образователните институции, с фокус върху иновативни подходи и практики, и връзка с практиката; 
осъвременяване на материално-техническата база в детски градини и училища. 

Принципите, на които се подчиняват целите, мерките и конкретните дейности са: баланс между 
добрите ни традиции в образованието и модернизирането му в съответствие с изискванията и 
възможностите на съвременния свят, демократичност, прозрачност и търсене на широка подкрепа 

при вземане на решения. 
• Община Завет и през 2017 год. организира Лятна студентска бригада за студенти, редовна 

форма на обучение и постоянен адрес на територията на община Завет. 
Програмата е приета с Решение № 162 по Протокол  №  15  от  25.01.2017  година на Общинския 
съвет гр. Завет и е финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 2017 година. 
Целта на програмата е  да се осигури заетост на младежите в общината, да придобият трудови 
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навици, да се създадат умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда. 
Дейностите ще бъдат в областта на озеленяването, поддържането на изградените зелени площи и 
площадки. 
Кандидатстването е на два етапа – подбор по документи и чрез интервю. 
  
През отчетния период работата продължи в следните направления: 

• Оптимизиране на мрежата от детски градини и училища и повишаване на качеството на 

образованието. 

Тенденцията към намаляване на броя на родените деца и на тези, които живеят в нашата община, 
продължава. Тя е валидна не само за малките населени места, но и за град Завет.  
Учебната 2016/2017г. приключи успешно за 7-те общински училища,от които 1-на професионална 
гимназия, 1-но средно училище и 5 основни училища, както и 6 детски градини.  

• Участие в национални и международни програми. 
Традиционно отчитаме добри резултати по отношение на оптимално използване на възможностите, 
които МОН предоставя чрез националните си програми, по отношение на търсене на алтернативно 
финансиране за училищни дейности от страна на училищата, успешно реализиране на проекти за 
подобряване на материално-техническата база, ритуализацията в училищата, за превръщането им в 
желана за учениците територия.  

Две от училищата се включиха в програма „Без свободен час“. 
Успешно се включиха в Националната програма за повишаване на квалификацията на 

учители и директори по избрани научни области и за повишаване на административния капацитет. 

• Доставка на учебници и учебни помагала. 
През последните години доставката на учебници и учебни помагала се организира от училищата и 
детските градини в общината. Благодарение на добрата организация, стартирането на всяка нова 
учебна година започва без проблеми за учениците. 

• Съвместна работа с МКБППМН и отдел „Закрила на детето" при работа със 

семействата на деца, отпадащи от системата на образованието преди навършване на 16 години. 
Контактите ни са перманентни и ползотворни. Резултатите от тази съвместна работа са свързани с 
намаляване на детската престъпност, подкрепа за деца в риск, намаляване на отсъствията на 
учениците от учебните часове и осигуряване на редовни посещения на децата в детските градини. 

В началото на две поредни учебни години нашият анализ показва, че деца напускат общината 

и страната ни, заедно със семействата си. 
Увеличава се броят на децата, чиито родители работят в чужбина и са оставени на грижите на 

възрастни роднини и близки, което ги поставя в условия на риск. 
Община Завет работи с ясни правила, съвместно с училищата и детските градини, за редовно 

посещение на учебните часове в училище и заниманията в детските градини, свързани с подготовката 
на децата за постъпването им в първи клас.  

• В професионалната гимназия и средното училище има ученици в самостоятелна форма на 
обучение през 2017 година и в индивидуална форма на обучение, с цел завършване на основно и 
средно образование.  

• Продължаване цялостното обновяване и модернизиране на базата на училищата и детските 
градини, и изграждането на адаптирана архитектурна среда в тях, за интегрирано обучение на деца и 
ученици със специални образователни потребности. 
Подкрепата на общинското ръководство и администрация през 2017 г. за детските градини и 
училищата се реализира основно чрез реализирани проекти.  

• Дейности за повишаване статута на заветския  учител, за стимулиране на активното участие 
на учениците в училищния живот. Развитие на  установените традиции за награждаване на учители и 
ученици в рамките на общината. Грижа за децата с изявени дарби. 
На 24 май, както всяка година, бяха наградени отличилите се ученици в олимпиади и състезания. 
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Всички училища активно и успешно участват в конкурси, олимпиади, състезания по различни учебни 
предмети.  

 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 
При изпълнението на политиката на Община Завет в областта на културата през 2017 година в 
рамките на Приоритет - Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на човешките 
ресурси, Специфична цел - Съхраняване и развиване на културната идентичност и създаване на 
условия за оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт  
 
►Изготвена Годишна програма за развитие на читалищната дейност 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 2017 година се създава в 
изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 
читалищата в Община Завет предложения за дейността им през 2017 година и е съобразена със 
стратегическите документи за развитие на община Завет. Програмата има за цел утвърждаване на 
читалищата като стабилен фактор за развитие на местната култура в Община Завет и България. 
В Община Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните читалища в Министерството 
на културата. 
Във всички читалища в Община Завет функционират читалищни библиотеки. На територията на 
общината функционират - 12 Школи по изкуствата, 5 школи по чужди езици и 46 клуба. Съществуват 
2 постоянни художествени колективи с изяви на международно, национално, областно и регионално 
ниво . В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, конкурси, тематични срещи, 
творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, обичаи и други. 
Приоритети: 1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Завет за осъществяване на 
основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи съвременна 
визия на читалищната дейност. - Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, 
песни и танци. - Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и завоюваните 
позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора, като важен фактор за 
насърчаване на социалната промяна. 2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в 
обществено значими сфери. - Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 
информационно осигуряване чрез ускорено навлизане на информационните технологии. - Засилване 
ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и формирането на активно 
гражданство. - Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с 
културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за реализиране на 
съвместни програми и проекти. - Установяване на трайни и ползотворни международни контакти 
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
Проекти в сферата на социалните услуги в изпълнение на Приоритет - Създаване на условия за 

пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси, Специфична цел - Развитие и повишаване 

на качеството на социалните услуги . 

Проекти в процес на изпълнение: 
Продължава изпълнението на дейностите по Проект „Нови възможности за независим 

живот на уязвими групи на територията на община Завет“, финансиран по процедура 
BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС)  чрез Европейския социален фонд 
(ЕСФ) с  изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 
или в домашна среда-гр.Завет, с персонал: Медицински специалист, Психолог, Педагог, 
Рехабилитатор, Социален работник. 
Центъра предоставя почасови социални услуги в Община Завет към настоящия момент: „Личен  
асистент”, „Домашен помощник” и  „Специализирани услуги“ -психологическа и мотивационна 
подкрепа, рехабилитационни услуги, педагогическа подкрепа за деца, здравни услуги, консултиране 
със социален работник.  
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Община Завет сключи Допълнително споразумение №01 към Договор № BG05M9ОP001-
2.002-0124-C001  на 30.10.2017г. за продължаване на дейностите от 23 месеца на 27 месеца, краен 
срок на Договора – 01.04.2018 год. на стойност 499 349,30лв. 
 

 Продължава изпълнението на дейностите по Проект: “ Осигуряване на топъл обяд 
община Завет“ , финансиран по процедура BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд - 2016" по 

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Приоритетни оси Осигуряване на 
топъл обяд. 

Община Завет сключи Допълнително споразумение №01 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0100-
С01 от 02.05.2017 г., с краен срок -31.12.2019 год. 

Предоставяне на топъл обяд в гр.Завет.Проектът се финансира от Фонда за европейско 
подпомагане на най нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане.Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на дейностите по обществените 
трапезарии, финансирани от фонд"Социална закрила". Операцията допринася за постигане на общата 
цел на програмата, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането 
им с храни.Предоставянето на топлия обяд се извършва от Домашен социален патронаж община 
Завет. 
 

 Входиран проект: 
 Проект: "Развитие на социалното предприемачество в община Завет"по Оперативна 

програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване, Наименование на процедура Развитие на социалното предприемачество. 

Проекта е насочен към социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, чрез 
насърчаване на социалното предприемачество, с цел да се подобри качеството на живот и 
преодоляване на последиците от социално изключване и бедността на тези лица. Предвижда се 
организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионални обучения по професия 
„Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ и по професия „Помощник в 
строителството“ , специалност „Основни и довършителни работи “ за придобиване на първа степен 
на професионална квалификация. 
Дата на подаване на проектното предложение: 06.10.2017г. 
 

 
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 
С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община Завет кандидатства по различни 
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  изминалата  година  общината  бе  най-големия  работодател.  За  справяне  с голямата  
безработица  са  назначени  на  работа  33 безработни  лица  в  дейности, финансирани по различни 
програми, както следва:   
 
Национални програми: 
►По проект „Обучения и заетост  за младите хора“, сключен Договор с Агенция по заетостта от 
09.05.2017год. за срок до 6 (шест ) месеца-назначени 9 лица; 
►По Регионална програма за заетост на област Разград за 2017 год., сключен Договор с Агенция по 
заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в гр.Кубрат от 12.05.2017год. за срок до 6 (шест ) месеца-
назначени 8 лица; 
►По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ сключен Договор с Агенция по заетостта чрез 
Дирекция „Бюро по труда“ в гр.Кубрат от 09.06.2017год. за срок до 24 (двадесет и четири ) месеца – 
назначено 1 лице; 
►По проект „Обучения и заетост за младите хора“ сключен Договор с Агенция по заетостта от 
01.09.2017 год. за срок до 6 (шест ) месеца-назначени 14 лица; 
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►По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ сключен Договор с Агенция по заетостта чрез 
Дирекция „Бюро по труда“ в гр.Кубрат от 04.09.2017 год. за срок до 24 (двадесет и четири ) месеца – 
назначено 1 лице; 
 
ІV. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Общинският план за развитие 2014-2020 г. е разработен в контекста на новите стратегически 
насоки на ЕС в областта на регионалната политика. Структурата и съдържанието на ОПР на община 
Завет за следващия програмен период бяха оптимизирани в съответствие с новите стратегически 
документи от по-високо стратегическото ниво – Областна стратегия за развитие /ОСР/ на област 
Разград.  Отчитат се и възможностите на новите оперативни програми, по които община Завет ще 
бъде бенефициент през следващите години. С оглед постигане на необходимите положителни 
резултати от реализацията на ОПР е необходимо да се води постоянен ежегоден мониторинг на 
неговото изпълнение, който се осъществява посредством изискването за приемане на настоящия 
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР. 

Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на данните от системата 
за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. Следва да се изготвят годишни доклади за 
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, като кметът на Общината носи 
отговорността за тяхното представяне за одобрение пред Общинския съвет. 

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е 
необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и 
отговорности. 

►През изминалата 2017 година, Община Завет постигна редица успехи, които получиха признание в 
регионален мащаб. Предстои ни една 2018 година, изпълнена с предизвикателства, свързани със стартирането 

на новите оперативни програми. С удовлетворение отчитам, че почти всички ангажименти, заложени в 

Управленската ни програма, са вече изпълнени. Убеден съм, че постигнатото ще бъде добра основа, за 

успешно финализиране на започнатите проекти и за реализиране на нови постижения. 
 
 

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. 
 

 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                   ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                        

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №27 от 22.02.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
       Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща 
авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за 
одобрение на финансова помощ № РД 09-114/ 14.02.2018 г. на заместник-министъра на 
земеделието,  храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с  с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 308 
 

В деловодството на Община Завет  е постъпило писмо с  наш Вх. № УД-02-21-8/ 15.02.2018 г. 
от  СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ с искане за  Издаване на запис на 
заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане за 2018 г. за Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 
6, 7 и ал. 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за 
популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Мотивите за  направеното искане са следните:              
Ежегодно в едномесечен срок от издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и 

горите, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“, одобрените Местни инициативни групи 
имат право да заявят авансово плащане в размер на 50 % от одобрената финансова помощ за 
съответната година.  
 Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено 
от общностите местно развитие за 2018 година е в размер на 152 335,46 ( сто петдесет и две хиляди 
триста тридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да заяви 
авансово плащане в размер на 68 667,73 лв., МИГ Завет – Кубрат е длъжна да представи 
задължителен набор от документи. Два от тези документа са: 

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от Публичноправен орган в 
полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното авансово плащане за 
срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за 2018 г. удължен/и с 6 месеца; 

- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на заповед. 

 Посочената запис на заповед, издадена от Община Завет, следва да обезпечава сумата 
34 333,86 (тридесет и четири хиляди лева триста тридесет и три лева и осемдесет и шест 
стотинки) лева, която се явява половината от заявената авансова помощ. 
 Срокът за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1 от 22 
януари 2016 г.  е  един месец от издаване на заповедта за одобрение на бюджета за 2018 г. от 
ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 
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 Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет-Завет, за издаване на 
запис на заповед.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 7, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 1 от 22 
януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 
Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено между 
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Завет – 
Кубрат“  и Заповед № РД 09 - 114/ 14.02.2018 г. на заместник-министъра  и ръководител на УО 
на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г. на Сдружение 
„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. 
„Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме Добруджан, 
Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    
 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  размер  на  34 333,86 (тридесет и 
четири хиляди лева триста тридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) лева за 
обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2018 г. на Сдружение „Местна 
инициативна група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г.  по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно Заповед № РД 09-114/ 
14.02.2018 г. на заместник-министъра  и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 
21.10.2016 г. 
 
 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  представлявано от 
Халиме Мехмедова Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Заповед № РД 09-114/ 14.02.2018 г. на заместник-министъра 
на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.  и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие”. 

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

 

 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
22.02.2018 г.,  Протокол № 27, т. 8 от дневния ред по доклад № 03-552/16.02.2018 г., при 
кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 14 
(четиринадесет) гласа „за”, „против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъстват -
3(трима) и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Завет. 
 
 


