
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  
                                                                      № 46 
 

Днес 28.03.2011 година от 11.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на 
основание чл. 23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  се 
проведе редовно  заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват  16  
общински съветници, отсъства по уважителни причини един съветник, а именно: Ерол Дауд 
Юсеин – съветник от листата на ДПС. 

Освен общинските съветници в  заседанието участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев 
– кмет на  Община, Ертан Сали Бахар – зам.-кмет на Община, Динчер Османов Къров – кмет 
с.Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Али Юдаи – кмет с.Веселец,  Зелиха 
Юмер Руфад – кмет с.Прелез, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово, Атике Махмуд 
Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин Юмер –  директор „ФУС”, Сехер Юмер –  гл.специалист 
„Екология”. 
            Участие в заседанието взе и представителят на Областния управител на област с 
административен център Разград  -  г-жа Невин Скендер – юрист при Областна администрация 
гр. Разград.  
            Председателят  на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан  Халил откри заседанието и  
предложи  то   да протече  при следния   

 
                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:   
 

          1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
         ОТНОСНО:   

1.1.Годишен отчет  за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета на територията на община Завет” за 2010г. 
                                                                                                          Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
        1.2.Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и 
„Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2010 година. 
                                                                                                          Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
        1.3.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на План за развитие на община Завет за 
периода 2007-2013 г. за 2010г. 
                                                                                                          Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
       1.4. Приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие на община Завет 
за 2011г. 
                                                                                                          Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

              1.5.Предоставяне на  еднократни  парични  помощи. 
                                                                                                           Докл.:М.Хасан-Председател ОбС 

              1.6.Искане от Хасан Исмаилов Селимов от с.Брестовене за опрощаване на държавни 
вземания. 

                                                                                                                   Докл.:М.Хасан-Председател ОбС 
      1.7. Получаване на безлихвен заем. 
                                                                                                           Докл.:А.Велиев– кмет на Община 
       
   2.Разни.  
  
      С последвалото гласуване с 16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали 
се”–0 /нула/  Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за дневен  ред  да 
стане  дневен ред на настоящето заседание. 
 



 
    ПО ПЪРВА ТОЧКА 
    ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 
    ОТНОСНО: 
    1.1.Годишен отчет  за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за овладяване 
на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Завет” за 2010г. 
                                                                                                       Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
 
    По отчета се направиха следните изказвания: 
    Емил Калинов – всички сме свидeтели, че към настоящия момент проблемът  с кучетата  е 
много голям и не е решен. Надяваме се, че администрацията ще вземе адекватни мерки. 
Веднъж вече сме водили разговори по този въпрос, но да не чакаме само „Четири лапи” да ни 
свърши работата. 
    Ахтер Велиев – сутринта имахме среща с кметовете на кметства и се уговорихме, хората 
които сме обучили да минат по населени места и да упоят кучетата. На този етап единственото, 
което може да направим е да ги изнесем извън населените места. Действително проблемът е , 
че след като ги заловим няма къде да ги откараме. На територията на областта няма 
функциониращ приют за бездомни животни. 
    Димитър Ковачев – аз мисля, че има инвазия на кучета. Не бива да подценяваме този 
проблем. Кучета има много и то предимно около училищата и в центровете на населените 
места. Затова предлагам към проекта за решения  да запишем едно решение: кметът на 
общината да проведе разговор с Областния управител и кметовете на всички общини в 
областта за  единодействие и изграждзане на областен приют за безстопанствени животни с 
участието на всички общини и държавата., който приют да бъде в съответствие с чл.137  от 
Закона за  ветеринално-медицинската дейност.  
     Ахтер Велиев – ще разговарям с областния управител, но в Исперих и Кубрат са изградени 
приюти, но същите  нямат разрешителни за работа, защото съгласно изискванията е било 
необходимо да има достатъчно площ за разходка на животните. Ние не веднъж сме разговаряли 
с колегите и идеята беше, че Завет е по средата на  Исперих и Кубрат и ще можем да караме 
нашите животни в един от двата приюта, срещу заплащане, разбира  се. Но на този етап  тези  
приюти не работят. Така, че засега се мъчим да направим каквото е в нашите възможности. 
     Емил Калинов – ние не се притивопоставяме, напротив, Общинският съвет застава зад вас  и 
сме убедени, че ще се направи необходимото. 
  
     С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното 
   

РЕШЕНИЕ № 312: 

    Приемането на Закон за защита на животните (Обн. ДВ., бр.13 от 08.02.2008г., изм. ДВ., 
бр.80 от 09.10.2009г., изм. ДВ., бр.8 от 25.01.2011г.) наложи необходимостта от изготвяне и 
приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в 
перспектива за 3 години. 

     Проблемите с безстопанствените кучета са сериозни и с многостранни измерения: 
хуманомедицински, ветеринаромедицински, социално-битови, икономически и екологични. С 
Решение №165 прието с Протокол №21/29.04.2009 г. - Общински съвет гр. Завет прие 
„Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията 
на Община Завет”. 

        Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа 
„За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/   

 
РЕШИ: 

 



1.Приема годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за 
овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Завет” за 
2010 година,  както следва: 

ГОДИШЕН  ДОКЛАД 
 

за изпълнение дейностите по „Общинската Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Завет” 

 за 2010 г. 
 
 
„Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Завет за 2009 - 2012 г.” е приета с Решение №165 от 29.04.2009 
г. на Общински съвет – Завет и влязло в сила от 30.04.2009 г. 

През отчетната година Общинска администрация е предприела следните 
мерки: 

Във всички населени места на територията на община Завет има регистри за 
регистрация на домашните кучета. 

Проведена е разяснителна кампания със средствата за масово осведомяване и 
са поставени съобщения на информационните табла. 

Регистрираните домашни кучета на територията на община Завет през 2010 
г. са 68 броя. Разпределени по населени места са както следва: гр. Завет - 49, с. 
Брестовене - 6, с. Острово - 1, с. Веселец - 7, с. Прелез - 0, с. Сушево - 5, с. Иван 
Шишманово – 0 броя. 

В община Завет има приета Наредба №16 за притежаване и отглеждане на 
кучета на територията на община Завет с Решение №270 от 27.07.2006 г. на Общински 
съвет гр. Завет. По която Наредба за извършване на административна регистрация 
собствениците на кучета, трябва да представят декларация по образец и Здравен-
ветеринарно медицински паспорт на кучето заверен от ветеринарно-медицински 
специалист и заплащат такса от 5.00 лв., а за пенсионери таксата е от 2.50 лв. /50 % 
от таксата/. 

След въвеждането на задължителната регистрация голям брой кучета бяха 
пуснати да скитат свободно от техните собственици и това доведе до увеличаване 
броя на бездомните кучета на улицата. 

Общината се стреми да разреши по най-хуманен начин проблема със 
скитащите кучета, във връзка с това се сключи Договор с Рег. № 3/13.01.2010 г. за 
партньорство с Фондация „Четири лапи” – гр. София за овладяване и контрол на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет. 
Преброяването се извърши за периода от 12.04.2010 г. до 17.04.2010 г. от фондация 
„Четири лапи”, която разполагаше с подвижна клиника, ветеринарни лекари и екип за 
залавяне на четириногите. Кампанията включваше кастрация, третиране срещу 
вътрешни и външни паразити, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка. Броя на 
регистрираните и обработени безстопанствени кучета е 116. 

Има обучени лица, притежаващи Удостоверение по защита и хуманно 
отношение към животните /работа в приюти, хотели и зоомагазини/, които да 
извършват улавяне на безстопанствените кучета и съдействат за изпълнение на 
мерките от „Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Завет”. Закупени са пистолет въздушен СО2 и необходимите 
медикаменти. 

Община Завет няма сключен договор с лицензиран приют за безстопанствени 
кучета по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, тъй като в 
област Разград все още няма такъв. 

Крайно наложително е изграждането на приюти за безстопанствени кучета в 
съответствие с нормативните изисквания във всички общини.  



През 2011 г. е необходимо да се обединят всички институции и да се 
предприемат мерки за намаляване популацията на безстопанствените скитащи 
кучета с цел запазване сигурността и безопасността на гражданите. 

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

по „Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на 
територията на Община Завет” за 2010 година пред изпълнителния директор на Българската 
агенция по безопасност на храните. 

3. Упълномощава Кмета на Община Завет  да проведе разговори с  кметовете на общини от 
област Разград и Областния управител на област с административен център Разград за 
съвместно  изграждане на приют за безстопанствени  кучета  на територията на област Разград. 

4. 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. 
 
 
  1.2.Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и 
„Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2010 година. 
                                                                                                       Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
  Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното   
 

РЕШЕНИЕ № 313: 
 

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство е изготвена и приета 
„Програма за опазване на околната среда на Община Завет” и „Програма за управление на 
дейностите по отпадъците”, неразделна част от „Общинската програма за опазване на околна 
среда с период на действие 2009-2014 г.”, приета с Решение №171 по Протокол №22 от 
21.05.2009 г. на Общинския съвет – Завет. Програмите целят устойчивото развитие на община 
Завет, опазване и укрепване здравето на нейните жители, опазване и подобряване качеството на 
околната среда в населените места от общината. 

Съгласно чл.79 ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.32 от Закона за 
управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за 
изпълнението на „Програмата за опазване на околната среда” и „Програмата за управление на 
дейностите по отпадъците”, който се изпраща и до Регионалната инспекция по околната среда и 
водите /РИОСВ/ гр. Русе. 
 

            Предвид гореизложеното  и на основание на чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС)  и чл.32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общинският  
съвет гр. Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/   

 
РЕШИ: 

 
       1. Приема отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда” и „Програмата 
за управление на дейностите по отпадъците” на община Завет за 2010 година, както следва: 
 
  

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

управление на дейностите по  отпадъците” за 2010 година 
 



Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, ал.5 
от Закона за опазване на околната среда и чл.32 от Закона за управление на отпадъците.  

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и приета „Програмата за 
опазване на околната среда на Община Завет” и „Програма за управление на дейностите по 
отпадъците”, неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда, в 
която главната стратегическа цел е устойчивото развитие на община Завет, опазване и 
укрепване здравето на нейните жители, постигане и запазване на икономически просперитет 
чрез опазване и устойчиво използване на околната среда, а именно – Подобряване качеството 
на околната среда в населените места от общината. 

С политиката се цели да се осигури управление на дейностите свързани с отпадъците 
по начин, който: 

• Не застрашава човешкото здраве;  
• Не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и 

растителен свят;  
• Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;  
• Създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни 

компоненти от отпадъците, вкл. опаковките;  
• Екологосъобразно крайно обезвреждане;    
• Пълна отговорност и спазване на принципа “замърсителя плаща”.  
 
Във всички населени места на община Завет е въведена система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, което се извършва от Общинското 
предприятие „ВОДЕН - 2009” гр. Завет с управител  Мехмед Мюрсел Мехмед. 

Събирането на битовите отпадъци се извършва смесено с 1 брой специализиран 
сметоизвозващ автомобил марка ВМС „PROFESIONAL” 625 4х2 с общ полезен обем 15+1,5 
куб.м. и съдове за съхранение на твърди битови отпадъци с различен обем - 381 броя 
контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 м3 и 732 броя кофи тип „Карнобатски” с 
вместимост 0,11 м3, съгласно утвърден график за града и селата. Честотата на събиране на 
ТБО за гр. Завет –4 пъти месечно, а за селата Брестовене  и  Острово – 3 пъти месечно, 
Веселец, Прелез, Сушево и Иван Шишманово – 2 пъти месечно. 

През месец Септември са закупени 38 броя нови съдове за битови отпадъци, тип 
„Бобър”, които са разпределени както следва: гр. Завет – 20 бр., Брестовене – 4 бр., Острово 
– 4 бр., Веселец – 3 бр., Прелез – 3 бр., Сушево – 3 бр. и Иван Шишманово – 1 бр.  

Събирането на отпадъците е смесено, смесените битови отпадъци се получават в 
резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административните, социални и 
обществени сгради, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 
количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

Депата за ТБО в гр. Завет и в населените места са спрени от експлоатация и 
събраните битови отпадъци се транспортират до Регионалното депо за неопасни отпадъци 
гр. Разград.  

Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 
ТБО са 118 855,00 лв.  

Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на Община Завет се 
извършва съгласно всички нормативни изисквания на екологичното законодателство. 

С цел оптимизиране на транспортните разходи на общините би могло да става чрез 
изграждането на претоварна станция в гр. Завет. 

Генерираните отпадъци през 2010 г. от системата за организирано събиране и 
извозване са 131 220 т.  

Количеството на генерираните битови отпадъци е променлива величина – функция от 
броя на населението, годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на населението 
и други. Единствения показател за отчитането на количеството на генерирани битови 



отпадъци от територията на община Завет, е чрез електронната везна на Регионалното 
депо – гр. Разград. 

Почти няма село без нерегламентирани сметища, а в някои от тях и по няколко. 
Ниската екологична култура на жителите е била и все още е проблем както в общината, 
така и в страната като цяло. 

През 2010 г. е изпълнено почистване на създадени нерегламентирани сметища на 
територията на общината и са предприети мерки за недопускане образуването на нови 
такива, като на същите са поставени забранителни табели. Общата стойност за 
почистване на нерегламентираните сметища на територията на община Завет през 
годината е 31 337 лв., осигурени от такса “Битови отпадъци”.  

Във връзка с предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища, има 
създадена комисия със Заповед на кмета да се извършват проверки по подадени сигнали на 
граждани, при което се съставят актове на нарушителите. 

Към Общински съвет град Завет има сформирана постоянна комисия по “Устройство 
на територията, благоустрояване, комунални дейности и опазване на околната среда”. 

С въвеждането на Регионалното депо в експлоатация се постигна екологосъобразно 
събиране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци на община Завет и се подобри 
екологичното състояние на района по отношение на замърсяване на въздуха, подземните и 
повърхностни води и премахване на здравния риск за населението. 

Таксата за битови отпадъци на територията на община Завет е определена въз основа 
на Решение №219 от Протокол №31/22.12.2009 г. на Общински съвет – гр. Завет, като 
ежегодно се определят промилите на различните категории причинители. Поради 
невъзможност за финансиране на дейностите с отпадъци от други източници и пера на 
общинския бюджет, разходната част се определя изключително от приходната. 
Структурата на разходите доказва, че те са само за текущи и неотложни дейности без 
възможности за обновление и разширение на машинния парк и използваните съоръжения.  

За информиране на обществеността Общинска администрация гр. Завет използва 
предимно местния кабелен канал, интернет страницата на Общината, съобщения, обяви, 
организира също срещи с представители на местни предприятия, арендатори, търговски 
фирми, домоуправители. В сградата на Общинска администрация – Завет е поставена кутия 
за мнения, забележки и препоръки на граждани. 

Чрез тях обществено достояние стават резултатите от изпълнението на програмата 
за отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната среда, възникналите 
екологични проблеми и действията за тяхното решаване. Осигурена е постоянна телефонна 
връзка с общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда. 

За дейностите по озеленяването е назначен служител – отговорник “Озеленяване”, а по 
Националната програма “СПОЗ” са назначени 44 бр. /аварийчици/. За подобряване 
състоянието на озеленените площи в населените места от общината, се извършват 
озеленителни мероприятия всяка пролет и есен, заедно с гражданите и учениците.  

Метенето е основен метод за почистване на тротоарни и улични площи в населени 
места през пролетно-летния и есенния сезон. Когато метеорологичните условия позволяват, 
се извършва и през зимата. В зависимост от количеството, разположението и 
възможностите метенето се извършва ръчно от работници наети по Националната 
програма “СПОЗ”. 

Зимното почистване започва след достигане на дебелина на снежната покривка от 
няколко сантиметра. Извършва се механизирано и ръчно, с подходящи оборудвани автомобили 
и трактори. Ръчното почистване на снега се осъществява с дървени или пластмасови лопати. 
С тях се почистват тротоари и пешеходни пътеки.  

В изпълнение на задълженията на Кмета на Общината по Закона за управление на 
отпадъците Община Завет има сключени договори за разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци с фирма “БалБок Инженеринг” АД гр. София. През изтеклата 
годината не е извършено предаване на излезли от употреба луминесцентни лампи и 
електрическо и електронно оборудване от община Завет за третиране на гореспоменатата 
фирма. 



В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки в град Завет не е въведена система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки.  

Разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки цели: 
- опазване и защита на околната среда; 
- намаляване на количествата на отпадъците предназначени за окончателно 

обезвреждане; 
- оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 

оползотворяване на отпадъците от опаковки образувани на територията на община Завет; 
- изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско 

законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки. 
 
Усилията на общинската администрация през 2010 г. бяха  насочени към: 

• Подобряване на организацията по събирането и транспортирането на ТБО. 
• Обхващане на всички населени места в системите за сметосъбиране и 

сметоизвозване; 
• Осигуряване на съвременни контейнери за събиране на отпадъците;  
• Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци;  
• Подобряване на контрола по качеството на услугата; 
• Ликвидиране на нерегламентираните сметища; 
• Информиране на обществеността. 
 
В процес на реализация през отчетната година бяха следните проекти: 
 
„Благоустрояване на централна градска част на гр.Завет, област Разград” и 
„Благоустрояване на централна част – кв.20 и част от кв.13 по плана на с.Брестовене, 

община Завет, област Разград и благоустрояване на част от кв.39 по плана на с.Острово, 
община Завет, област Разград” - проектите са финансирани от ДФ „Земеделие” по мярка 
322 – „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г.” 

Проведени са открити процедури по Закона за обществени поръчки за избор на 
изпълнител на Строително-монтажни работи по проектите, включващи рехабилитация на 
обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч. 
изграждане и монтаж на съоръжения. Предстои сключване на договорите. 

„Основен ремонт на физкултурен салон - с. Острово, община Завет” - проекта е 
финансиран от ДФ „Земеделие” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода  
2007-2013 г.” 

Проведена  е процедура за възлагане на малка обществена поръчка по Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки за избор на изпълнител на Строително-монтажни 
работи по проекта, включващи: архитектурно-строителни работи, ВиК-външни и вътрешни 
инсталации, Отопление и вентилация и Ел.инсталация. Предстои сключване на договор. 

 „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни 
работи за сградите на ОУ "Христо Ботев" и ЦДГ "Радост" в с. Острово, община Завет„ - 
проекта е финансиран по ОПРР 2007-2013 г., по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и 
сътрудничество”. Избран е изпълнител на обществената поръчка – фирма „Девня Трейд” 
ООД - гр. Варна. 

“Нов избор-развитие и реализация” по Европрограми – “Развитие на човешките 
ресурси” са назначени 17 човека, успешно завършили курс, на длъжност “Работник 
поддръжка” и 10 човека, които в момента участват в курс на обучение за Инспектор 
“Екология и опазване на околната среда” и от май 2011 г. ще бъдат назначени на работа, 



чиято дейност ще бъде спазване на наредбите на Общината за опазване и защита на 
околната среда. 

Разработен е „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско депо, 
община Завет” за финансиране по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на 
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, 
на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 
закриването на общински депа за битови отпадъци. Проекта е внесен в МОСВ, очаква се 
финансиране. 

 
За опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие от лечебни растения 

общината има раздел за „Лечебни растения” към „Общинската програма за опазване на 
околната среда”.  

През годината е издадена Заповед №59/19.02.2010 г. на Кмета на Общината, относно 
забраната за бране, събиране, както и търговия с защитени ранницъфтящи пролетни цветя и 
Заповед №139/15.06.2010 г. за забрана нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, 
с оглед опазване на декоративната растителност. Със заповедите са запознати всички 
кметове на населените места. Издадените позволителни за ползване на Лечебни растения 
през 2010 г. са 4 броя.  

 Издадена е Заповед №107/26.04.2010 г. на Кмета на община Завет, с която се забранява 
паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци на 
територията на община Завет. Създадени са противопожарни групи за гасене на пожари 
към всички кметства на територията на общината.  

 „Програмата за опазване на околната среда” предвижда Община Завет да работи за 
подобряване качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото 
развитие, като мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за 
финансиране от фондовете на ЕС и други донорски програми. 

 
         2. Задължава Кмета на Община Завет да внесе отчет за изпълнение на „Програмата за 
опазване на околната среда” и „Програмата за управление на дейностите по отпадъците” на 
община Завет за 2010 година пред РИОСВ гр. 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. 

 
 
        1.3.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на План за развитие на община 
Завет за периода 2007-2013 г. за 2010г. 
                                                                                                       Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
       1.4. Приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие на община 
Завет за 2011г. 
                                                                                                      Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
     Двете докладни се разгледаха едновременно. Предвид   това, че  същите  са  разгледани на 
заседание на постоянните комисии,  изказвания  по тях  не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие  общо решение по двете докладни, както следва:  
 

  РЕШЕНИЕ № 314: 
 
    Общинския план за развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година е разработен в 
изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалната развитие и приет с Решение от 
заседание на Общински съвет гр.Завет, Протокол №21/25.07.2005г.  
     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.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 от Закона за регионалната 
развитие ,  Общинският  съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/   
 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2010 година  на 
Общинския план за развитие на Община Завет 2007-2013 год., както следва: 

 
ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ 2007-2013г. ЗА 2010г. 

 
(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от ППЗРР.) 

 
 
Общинският план за развитие на Община  Завет  е разработен в съответствие с изискванията на 
Закона за регионално развитие, приет от  Народното Събрание на Република България през м. 
февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр.  14 от 20.02.2004г. 

Той определя целите и приоритетите за развитието на община Завет в общия контекст на 
развитие на страната, Североизточен планов район за развитие и в частност на Разградска 
област. Неотменима част от Плана за развитие е финансовата рамка за  реализация на 
програмата. 

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за 
Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за 
регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да 
допринесе за реализацията на Плана за развитие на Североизточен район на Република 
България. 

Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на принципите 
на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие: единен 
подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност, допълняемост на 
финансирането, координация на дейностите, съгласуваност  на политиките, инструментите и 
дейностите, спазване на законовата и под-законова нормативна уредба на страната и 
регулациите на Европейския съюз. 
Визията, определена в Общинския план за развитие е  Община Завет да се превърне в 
привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална реализация, висок стандарт и 
просперитет на своите жители, развивайки интензивно селскостопанското производство и 
леката промишленост, запазвайки чиста природната среда и историческото си наследство.  

В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите 
Кметът на община разработва проекти и програми за привличане на външно финансиране, 
реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др. 
Главната цел за развитие на община Завет произлиза от главната цел за регионално развитие на 
България до 2015 г. и намира израз в преодоляване изоставането в социално-икономическото  
развитие и жизнен стандарт и постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината 
като селищна система с европейски измерения на работа, живот,  култура и образование. 
Концентрирането на общинските ресурси върху отделните приоритети са насочени за 
постигане на специфични цели по всеки един от приоритетите за развитие на община Завет, 
както следва: 
 
 
По Приоритет 1 – Подобряване на техническата, социална и екологична инфраструктура 
на общината 
Мярка 1.2.4. Управление на твърдите битови отпадъци 



Генерирането на отпадъци от бита и строителството все още е проблем в община Завет, който 
застрашава качеството на околна среда и представлява значим риск за човешкото здраве. 
Настоящите нива на образуване на отпадъци са високи, което налага въвеждането на нови 
модели на управление на отпадъците, като допринася за намаляване на общото количество 
генерирани отпадъци и гарантират тяхното адекватно оползотворяване и използване. Съгласно 
националната стратегия за управление на дейностите по  отпадъците една от мярката, която се 
предвижда е изграждане на 54 регионални депа за отпадъци, както и изграждането на 
инсталации за третиране и рециклиране на строителните отпадъци. Регионално депо е 
изградено в гр.Разград. Общината се изправя пред сериозно предизвикателство свързано с 
увеличеното разстояние, липса на претоварна станция и проблем с транспортирането на 
отпадъците към регионалното съоръжение за обезвреждане.  
  
Предприети действия по реализиране на дейности по предотвратяване, намаляване и 
ограничаване вредното въздействие на общинското депо върху човешкото здраве и  околната 
среда и повишаване привлекателността на община Завет чрез подобряване на състоянието на 
околната среда 
Разработен проект „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско депо, 
община Завет” за финансиране по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на 
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на 
регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването 
на общински депа за битови отпадъци. - 458 219,00 лв. Проекта е внесен в МОСВ, очаква се 
финансиране. 
 
Специфична цел.1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура  
Социалната инфраструктура е важен фактор за развитие на икономически дейности 
.Приоритетите на общинското ръководство в тази насока са подобряване състоянието на 
обществените сгради и терени. 
 
Мярка 1.4.1.Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради 
 
 Проект в изпълнение „Благоустрояване на централна градска част, гр.Завет, област 
Разград”. Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 322 – „Обновяване и развитие на 
населените места”  от Програмата за развитие на селските райони за периода  2007-2013г.” – 
938 294.00 лв. 
Проведена е открита процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител на 
Строително-монтажни работи по проекта, включващи Рехабилитация на обществени зелени 
площи в т.ч. изграждане и монтаж на съоръжения в гр.Завет. Строително-монтажните работи 
включват: 
Вертикална планировка, алейно осветление, ландшафтна архитектура и ВИК. 
Предстои сключване на договор. 
 
Проект в изпълнение„Благоустрояване на централна част – кв.20 и част от кв.13 по плана 
на с.Брестовене, община Завет, област Разград и благоустрояване на част от кв.39 по плана 
на с.Острово, община Завет, област Разград” Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 
322 – „Обновяване и развитие на населените места”  от Програмата за развитие на селските 
райони за периода  2007-2013г.” – 1 493 640.00 лв. 
Проведена е открита процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител на 
Строително-монтажни работи по проекта, включващи рехабилитация на обществени зелени 
площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях, в .ч. изграждане и монтаж 
на съоръжения. 
Предстои сключване на договор. 
 
Мярка 1.4.2. Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура 
Предприети са действия по поддържане и обновяване обектите на образованието и културата 
 



Проект в изпълнение „Основен ремонт на физкултурен салон-с.Острово, община Завет”  
Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 321 – „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода  
2007-2013г. - 333 344.00 лв. 
Проведена  е процедура за възлагане на малка обществена поръчка по Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки за избор на изпълнител на Строително-монтажни работи по 
проекта, включващи: 
архитектурно-строителни работи, ВИК-външни и вътрешни инсталации, Отопление и 
вентилация и Ел.инсталация. Предстои сключване на договор. 
Проект в изпълнение „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-
монтажни работи за сградите на ОУ "Христо Ботев"  и ЦДГ "Радост" в с.Острово,община 
Завет  „  Проекта е финансиран по ОПРР 2007-2013г.  Приоритетна ос 4: „Местно развитие и 
сътрудничество” Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ:   BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно 
развитие” – 
 877 419,36 лв. 
Избран е изпълнител на обществената поръчка – „Девня Трейд”ООД Варна. 
 
По Приоритет 2 – Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика 
 
Мобилизиране на местната общност за целите на развитието на общината 
Ролята на създадената Местната Инициативна Група ще бъде да интегрира усилията на цялата 
общност за развитието на територията, обединявайки приноса на бизнеса (селскостопански и 
неселскостопански),заедно с усилията на гражданския сектор и на местната власт. Това би дало 
чувство за собственост върху разработената стратегия и проектни области и оттук – 
устойчивост на развитието. 
 
Създадената местна инициативна група, чрез осъществяването на настоящия проект ще 
придобие необходимия капацитет за усвояване на средствата предвидени за ефикасното 
развитие на селските райони посредством ЛИДЕР и ПРС и др програми 
 
Проект в изпълнение„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 
потенциална местна инициативна група на територията на Община Завет” 
Проекта е финансиран по ПРСР 2007-2013г.  Мярка  431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” – 165 397.00лв. 
На 28.12.2010 г. проведено Първо Общо събрание, на което бяха приети основната 
стратегическа цел, Приоритетите, Мерките и Дейностите, заложении в Стратегията за Местно 
Развитие. 
 
По Приоритет 3 – Подобряване качеството на човешките ресурси,чрез повишаване 
качеството на образованието,професионалната подготовка и преквалификация 
 
  Укрепването на човешкия капитал, социалното и етническо сближаване и интегриране, 
опазване на природното и културно наследство в общината ще допринесе за повишаване 
привлекателността и качеството на живот в общината.Общият ефект е не само в ползата от 
икономическото развитие на общината, свързано с растежа, заетостта, доходите и грижите за 
населението, но и социалната интеграция на  много етническото население в общината и в 
утвърждаването на традиционните сравнителни предимства на региона в страната и ЕС. 
                   
Специфична цел3. 2:Интегриране към областната система на пазара на труда. 
 
Предприети са действия по отношение намаляване на безработицата.  
 През месец декември 2009 г. разкрита бе обществена трапезария чрез Проект 
„Разкриване на обществена трапезария в община Завет” финансиран от Фонд „Социално 



подпомагане”. Проектът е одобрен и реализиран. По проекта се предоставя топла храна(обяд) 
на 50 лица от най-нуждаещите се социални групи – самотно живеещи лица и семейства с 
минимални пенсии. Дейността по приготвяне на храната се осъществява в кухненската база на 
Домашен социален патронаж в град Завет. Чрез трапезарията Община Завет се стреми да 
намали броя на желаещите да постъпят в специализирани институции на територията на 
страната, поради невъзможността да организират своя бит и да посрещнат своите жизнени 
потребности през най-тежките месеци от годината. 
С допълнително споразумение № 1 към договор №131 от 01.12.2009г. с Решение на 
Управителния съвет на Фонд „Социално подпомагане” бе взето решение да продължи 
предоставянето на услугата от 01.04.2010г. до окончателното изразходване на средствата. 
От 15.09.2010 г. бе разкрита отново Обществена трапезария за 50 души потребители, която ще 
продължи работа до 31.12.2010 г. Проектът е финансиран от МТСП. 
 
Развитие на Община Завет в социалната сфера е насочена към разрешаване на нарастващите 
потребности на жителите  от социални услуги.  
Грижи за достоен живот. Грижата за здравето и грижата за независимост и достоен живот на 
хората с различни увреждания и самотно живеещи е приоритет на Общинското ръководство. 
 
Проект в изпълнение Община Завет е партньор на Социалното министерство във връзка с 
реализирането на услугата „Личен асистент” по ОП „Развитие на човешките ресурси”по проект 
„Подкрепа за достоен живот” по Междуинституционално рамково  споразумение между 
Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Анализ, административно и 
информационно обслужване и Община Завет. в реализирането на схемата за безвъзмездна 
финансова помощ  BG051PO001-5.2.09-Алтернативи, както и да гарантират предоставянето на 
социалната услуга „Личен асистент” - 107 548,85 лв. 
Продължителността на проекта и изпълнение на дейностите ще бъдат реализирани в периода 
2010 г.-2012г., на три етапа: 

От 08.11.2010г. стартира първият етап на проекта, който ще продължи 14 месеца и е 
предназначен за 18 потребители  и 18 лични асистенти 

От 10.01.2011 г. ще стартира вторият етап, чиято продължителност е 12 месеца. 
От 08.11.2011 г. ще стартира третия етап, чиято продължителност е 2 месеца. 

 
Трудова заетост.С цел намаляване на безработицата през отчетната година кандитатствахме по 
няколко програми 
По НП “ОСПОЗ” назначени :по “Аварийни дейности” - 40 човека, за „Пенсионерски клуб” – 4 
човека. 
 
Европрограми – “Развитие на човешките ресурси” по проект “Нов избор-развитие и 
реализация” . 
На длъжност “Работник поддръжка” от 13.12.2010 г. назначени 17 човека на 8 часов работен 
ден в населените места на общината, успешно завършили курс..  
По специалността “Еколози” – 10 човека в момента участват в курс на обучение, а от май 2011 
г. ще бъдат назначени на работа в общината.  
 
Мерки за наблюдение и създаване на механизми за събиране и анализ на данни. 

Изпълнението на общинския план за развитие се подпомага и координира основно от 
дирекция „Регионално развитие и стопански дейности”. Екипът извършва всички необходими 
предварителни проучвания, изследвания и анализи, за да обоснове проекта, анализира средата и 
заинтересованите страни, дефинира проблемите и избира подходящи алтернативи за тяхното 
решаване, определя общата и конкретните цели, целевата група и ползите от проекта, 
дейностите и очакваните резултати, промените в средата и общината устойчивостта на 
въздействието и мултиплицирането на проекта. При необходимост някои от посочените части 
се възлагат на външни експерти. Екипът изготвя и оформя проект, съгласно формуляра по 
съответната оперативна програма. Попълват се всички приложения съгласно изискванията на 
донора, посочени в пакета документи за кандидатстване. 



 
Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 
развитие през 2010 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми. 
Устойчивостта на отделните инвестиционни намерения и операции или на индивидуални 
проекти се отчита, като се имат предвид следните критерии: възможност за самоиздръжка след 
определен период, запазване и/или създаване на работни места, принос за опазване на околната 
среда, устойчивото развитие на съответната обществена група или икономическа дейност. 

Проблеми по прилагането на дългосрочния стратегически документ на местно равнище 
– ОПР на Община Завет. 

Мерки по изпълнението на приоритети, цели и дейности на ОПР: 
- Изграждане на допълнителен административен капацитет за усвояване на средства по 
оперативните програми и ПРСР; 
- Създаване на информационна база данни за свободните терени с възможност за 
инвестиране; 
- Продължаване на преговорите за осъществяване на заявените инвестиционни 
намерения и проекти; 
- Приемане на ред за провеждане на публичните обсъждания за поемане на общински 
дълг, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг; 
 

Все още състоянието на уличната мрежа в общината е в окаяно състояние, липсва 
канализационна мрежа и ПСОВ и затова трябва да се изпълнят следните видове дейности 
и проекти: 

- Рехабилитиране на улици и обновяване на градската среда- срок: постоянен; 
- Подмяна на амортизиралата водопроводна мрежа в града и кметствата- срок: 

постоянен; 
- Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в населените места с над 2000 е.ж.- 

срок: постоянен. 
 

Мерки за осигуряване на информация и публичност. 
Екипът за управление на общинския план за развитие, извършва действия по 

информиране и публичност в рамките на правомощията си по изпълнението на плановия 
документ за развитие и осигуряване на своевременна информация за характера и същността на 
тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците 
от тях, както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставен на 
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет. 
Информацията е насочена към: широката общественост, потенциалните бенефициенти по 
отделните мерки и проекти, осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на 
средствата. Интернет страницата на Община Завет ежеседмично се обновява и актуализира с 
хода на реализиращите се инвестиционни проекти. 

 
Заключение и подобрение на резултатите от наблюдението. 

 
Предложения за подобрение на резултатите от наблюдението на плана ще бъдат 

възможни, след извършване на междинна оценка на изпълнението му, което ще бъде и база за 
неговото актуализиране. 
 
 
2. Приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие на Община Завет 
за 2011 г., както следва: 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ ЗА 2011 год.  

(Изготвена на основание План за развитие на Община Завет  за периода 2007- 2013г.) 
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І.   УВОД И ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  НА ПРОГРАМАТА 
 
 Закона за регионално развитие: (Обн. ДВ брой 14 от 20 февруари 2004г., изм.ДВ 
бр.32 от 12 април 2005г., изм. ДВ бр.88 от 4 ноември 2005г., изм.ДВ бр.24 от 21 март 
2006г., изм.ДВ бр.50 от 30 май 2008г., в сила от 31.082008г., изм. ДВ. Бр.47 от 23 юни 
2009г., изм., ДВ. Бр.82 от 16 октомври 2009г., изм. ДВ. Бр.93 от 24 ноември 2009г.). 
 Програмата за реализация на Общинския план за развитие е краткосрочен 
едногодишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели  в 
развитието на община Завет. 
 Общинския план за развитие се базира на редица стратегически и планови 
документи, които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни 
функции по отношение формирането и прилагането на местната политика за развитие. 
В тази връзка е налице съгласуваност с Областна стратегия на област Разград 2005-
2015г., Регионалния план за развитие, националната стратегия за регионално развитие 
на Република България за периода 2005-2015г., и най-вече Регионалната оперативна 
програма (2007-2013г.), която ще бъде основен източник за съфинансиране на 
приоритетите, залегнали в Общинския план за развитие. 
 С програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират: 
мерки за развитие; проектите/дейностите за тяхното изпълнение; финансов ресурс; 
звена за изпълнение на проектите; дейности за информация и публичност; контрол и 
оценка на изпълнението на Програмата. 
 
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ, 

ОТГОВОРНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 
 В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват следните 
критерии и принципи: 

• Етап на готовност на стартиране (ППП, ТП, ОВОС) и др.; 
• Ресурсно осигурими проекти; 
• Ясно дефинирани целеви групи; 
• Да допринасят за развитието на цялата община; 
• Проекти с над общинско значение, допринасящи за развитието на региона; 
• Ресурсно осигуряване и разпределяне на средства при реализация на мерките; 
• Функционална, институционална и териториална организация на действията по 

изпълнение на мерките; 
• Оперативно управление и координация между участниците в процеса на 

реализация, мониторинг, оценка и контрол на изпълнението по отношение на 
целите и действията; 



• Актуализация и усъвършенстване на програмата и осигуряване на публичност и 
прозрачност на процеса при реализация и. 

 
Ресурсното осигуряване на средствата за изпълнение на Програмата са: 

• Бюджета на Община Завет; 
• ЕС, чрез, структурните и кохезионния фонд; 
• Средства от заеми; 
• Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми. 

 
 

В програмата за реализация на общинския план за развитие на Община Завет за 
2011 г. приоритетите, целите, подцелите и мерките са с наименования и номера, които 
съответстват на наименованията и номерата в Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2007-2013г. 

В програмата са включени проекти, подготвени според изискванията на 
съответните  оперативни програми и съответните министерства, отговарящи за 
изпълнението на програмите за финансиране. Конкретизирани са дейностите, които 
трябва да бъдат извършени за постигане на целите, определени в общинския план за 
развитие и за който са необходими допълнителни финансови средства.Както всички 
общини, така и Община Завет трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси 
за финансиране на подготовката на проекти  и тяхното съфинансиране. От една страна, 
това означава, че при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят 
приоритети и да се предвидят средства за разработване и съфинансиране на 
приоритетни проекти. 

От друга страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за 
мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства, както с НПО, така и с частни 
фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства и усилия. Прилагането 
на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за  повишаване на 
капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на значителни средства 
по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно без да се 
мобилизират усилията  на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за 
развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти. 

Местните участници – бизнес структури, инициативни групи, неправителствени 
организации и др. трябва да осъзнаят, че успешното им участие в Структурните 
фондове на ЕС и програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи от тяхната 
инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на 
партньорство. 

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по 
приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова 
таблица, неразделна част от Общинския план за развитие.  

Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 г. е насочена 
към осигуряване на външни финансови средства за реализация на готовите за 
депозиране проектни предложения. Със средства от общинския бюджет е необходимо 
да се извършват дейности по проектиране и изработване на технически проекти. 
Тяхната качествена подготовка е предпоставка за успешното изпълнение на бъдещите 
инвестиционни проекти на Община Завет за периода 2011 – 2013 г. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие на Община Завет за 
2011 г. продължава да изпълнява приоритетите на общинския план за развитие, с 
последващо изпълнение на заложените цели, мерки и дейности за да постигне 
заложените индикатори и устойчив резултат. 



Предвидените в Програма 2011 г. мерки, като част от Общинския план за 
развитие 2007-2013 г. са подбрани, според тяхната значимост за по нататъшното 
изпълнение на останалите мерки, в зависимост от възможностите за съфинансиране и 
финансиране, степента на проектна готовност и др. Тяхното изпълнение ще бъде 
предпоставка за създаване на условия за изпълнението  на останалите планови мерки 
през целия 7 годишен планов период на Общинския план за развитие 2007-2013 г. 
 
ІІІ.   ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
 
 Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за 
успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския 
план за развитие на Община Завет за 2011 г. публичността и информираността на 
обществото за разработването и реализацията на Програмата създават благоприятни 
условия за приобщаване на местната общност към приоритетите, целите и проектите, а 
положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и 
въздействието на обществената политика. 
 
 
ІV.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА     ПОСТИГАНЕ 

НА  ЦЕЛИТЕ 
 
 Изпълнението на Програмата в оперативен аспект ще се подпомага и 
координира основно от експерти от дирекциите: „Регионално развитие и стопански 
дейности” и  „Устройство на територията и общинска собственост”. 
Експертите от дирекциите ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки и 
дейности, заложени  в програмата; ще координират работата на отделните институции; 
съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене 
на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми; 
анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и 
допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят ежегодни доклади по 
извършените наблюдения, които представят на Общинският съвет гр. Завет, областният 
управител на област Разград и съответните министерства. 
 Контрол по изпълнение ще се осъществява от Кмета на община Завет и 
Общинският съвет гр. Завет. 
 
 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГ 
 

1. Наблюдения, анализ и оценка на резултатите (мониторинг) 
Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от 

предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от 
това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите 
инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните 
стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на 
изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане 
на коригиращи действия, ако се налага. 

 
 
 
 



VІ.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение №1 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПРЕЗ 2011 г. 
 

Име на проекта Финансираща 
програма 

Стойност на проекта 

Благоустрояване на централна градска 
част гр. Завет  

ПРСР 938 294,00 лв. 
 

Благоустрояване на централна част - 
кв. 20 и част от кв. 13 по плана на с. 
Брестовене и благоустрояване на част 
от кв. 39 по плана на с. Острово 

 
 

ПРСР 

1 493 640,00 лв. 
 

Разкриване на обществена трапезария 
в Община Завет 

МТСП 7 790,00лв 

Придобиване на умения и постигане 
на обществена активност за 
потенциална местна инициативна 
група на територията на Община Завет 

 
 

ПРСР 

 
 

165 397.00 лв. 

Провеждане на енергоефективни 
мерки и извършване на строително-
монтажни работи на сградите на ОУ 
"Христо Ботев"  и ЦДГ "Радост" в с. 
Острово                                 

 
 

ОПРР 

 
 

877 419,36 лв. 
 

Основен ремонт на физкултурен салон 
с. Острово 

ПРСР 333 344.00 лв. 
 

„Нов избор-развитие и реализация” по 
ОПРЧР 

ОПРЧР 62 740,00 лв. 

„Подкрепа за достоен живот” ОПРЧР 107 548,85 
 



Приложение №2 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

ЗАЛОЖЕНИ ЗА 2011 г 
 

 
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. 

          

Име на проекта Финансираща 
програма 

Стойност на проекта 

Благоустрояване на около блоковото 
пространство в гр.Завет 

ПРСР 800 000,00 лв. 

Благоустрояване на централните 
части в населените места на Община 
Завет, Област Разград 

ПРСР 500 000,00 лв. 

Благоустрояване в гр. Завет, 
създаване на кътове за отдих и детски 
игри 

ПРСР 850 000,00 лв. 

Изграждане на спортна зала и 
спортна площадка в гр. Завет 

ПРСР 15 000,00 лв. 

Рехабилитация на общински пътища 
за достъп до основни услуги за 
населението и икономиката в 
подкрепа на устойчивото  развитие на 
Община Завет 

 
ПРСР 

 
3 587 048,56 лв. 

 

Повишаване привлекателността на 
жизнената среда в населени места от 
Община Завет чрез реконструкция на 
улици 

 
ПРСР 

 
1 739 436,26 лв. 

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на с.Брестовене 

 
ОПОС 

 
50 453 799,68 лв. 

Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на гр. Завет 

ОПОС  
41 192 764,67 лв. 

Изпълнение на проект за 
рекултивация на съществуващо 
общинско депо 

МОСВ 458 219,00 лв. 

Изграждане на дневен център център 
в гр. Завет за хора на пенсионна 
възраст 

 
ПРСР 

 
307 891,00 лв. 

 
Сертифициране по Енергийна 
ефективност на сгради общинска 
собственост- 1 брой 
 

Общински 
бюджет 

1 000,00 лв. 

Обследване за енергийна 
ефективност на общински детски 
градини и училища-2 броя 

Общински 
бюджет 

4 000,00 лв. 



            1.5.Предоставяне на  еднократни  парични  помощи. 
                                                                                                       Докл.:М.Хасан-Председател ОбС 
   Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 315: 
 

     При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет са постъпили   молби  за 
предоставяне на еднократна  парична  помощ, както следва: 
1. Молба с Вх.№94.С-596-1/03.01.2011г. от  Сали Мустафа Раим от с.Прелез,ул.”Стара 

планина”№17; 
2. Молба с Вх.№94.Ю-104/10.01.2011г. от  Юсуф Ахмед Мехмед от с.Сушево, 

„Странджа”№9; 
3. Молба с Вх.№94.Й/18.01.2011г. от Йордан Петков от с.Брестовене; 
4. Молба с Вх.№94.Ш- 69-1/20.01.2011г. от Шазали Сюлейман Кязим от с.Сушево, 

ул.”Ст.планина” № 34; 
5. Молба с Вх.№266/28.01.11г. от Фейме Исмаил Алигюве от с.Прелез; 
6. Молба с Вх.№269/08.02.11г. от Адевие Мехмедова Камбурова от с.Брестовене, Вежен №2; 
7. Молба с Вх.№94.А-504/25.02.11г. от Айше Хасан Реджеб от с.Брестовене, П.Р.Славейков 

№ 34; 
8. Молба с Вх.№94.Г-208/01.03.11г. от Гергана Атанасова Димитрова от гр.Завет, 

П.Хилендарски №41; 
9. Молба с Вх.№274/09.03.11г. от Мехмед Юсеин Исмаил от с.Острово, Лудогорие № 10; 
10. Молба с Вх.№275/09.03.11г. от Мулисе Ахмед Молла от с.Острово; 
11. Молба с Вх.№276/10.03.11г. от Севдалина Александрова Стоянова от гр.Завет, 

ул.”П.Волов” № 21; 
12. Молба с Вх.№94.М-410/08.02.11г. от Мейрям Осман Огнянова от гр.Завет; 
13. Молба с Вх.№280/15.03.11г. от Щукрю Акифов Ахмедов от с.Брестовене, Арда № 27; 
14. Молба с Вх.№2/17.03.11г. от Ширин Ибрям от гр.Завет, Калето № 19; 
15. Молба с Вх.№264/25.01.2011г. от Юнал Али Шабан от гр.Завет; 

 
      Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на хората или техни близки. 
Молбите са разгледани на  заседание на  постоянната комисия „Здравеопазване и социални 
дейности”  при Общинския съвет гр.Завет. Комисията  излиза със СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне 
еднократна парична помощ на  лицата.  
      Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  съвет  
гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/   
 

РЕШИ: 
 

1) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50/петдесет/ лева на  
Сали Мустафа Раим от с.Прелез за  лечение. 

2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 200/двеста/лева на 
Юсуф Ахмед Мехмед от с.Сушево за лечение;  

3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 200/двеста/лева на 
Шазали Сюлейман Кязим от с.Сушево за лечение;  

4)     Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет/ лева на 
Фейме Исмаил Алигюве от с.Прелез за лечение; 

5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/лева на  
Мулисе Ахмед Молла от с.Острово за  лечение на дъщеря и. 

6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50 /петдесет / лева на 
Мехмед Юсеин Исмаил от с.Острово за лечение. 

7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Адевие Мехмедова Камбурова от с.Брестовене за  лечение на сина и.  



8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100/сто / лева на  
Мейрям Осман Огнянова от гр.Завет за  покриване на разходите по погребението на 
съпруга и.  

9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Севдалина Александрова Стоянова от гр.Завет ;  

10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Айше Хасан Реджеб от с.Брестовене за лечение.  

11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 30/тридесет / лева на  
Йордан Петков от с.Брестовене.  

12) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Щукрю Акифов Ахмедов от с.Брестовене за  лечение.  

13) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Гергана Атанасова Димитрова от гр.Завет за  лечение;.  

14) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50 /петдесет/ лева на  
Ширин Ибрям от гр.Завет ; 

15) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50 /петдесет/ лева на  
Юнал Али Шабан от гр.Завет  за провеждане на изследвания; 

 
 
 Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

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

           1.6.Искане от Хасан Исмаилов Селимов от с.Брестовене за опрощаване на държавни 
вземания. 

                                                                                                              Докл.:М.Хасан-Председател ОбС 
    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 316: 
 

    В канцеларията на Общинския съвет гр.Завет постъпи преписка от  Администрацията на 
президента на РБ във връзка с писмо с Вх.№ 94-00-820/20.04.2010г. на Хасан Исмаилов 
Селимов, жител на с.Брестовене,  община Завет за опрощаване на дължими от него задължения. 
Постоянната комисия по  въпросите на здравеопазването и социалните дейности проведе 
заседание в с.Брестовене, на което бе поканен да присъства и  Хасан Селимов от същото село. 
От проведената дискусия с лицето не можа да се изясни произхода на задълженията му, които 
са визирани в писмото до президентството, в което е посочена сумата от 2875,44 лева.  Лицето 
обеща чрез кмета на с.Брестовене да представи в комисията документи, от които да е видно за 
какво са дължими тези суми. Ищецът с голямо закъснение предостави документи, от които 
стана ясно,че същият  има взаимоотношения с Е.ОН и за установено нарушение  лицето е 
санкционирано. Хасан Исмаилов  е платил глобата към Е.ОН, но не е покрил своевременно 
задълженията си  за съдебните такси. Преписката е изпратена на Националната агенция по 
приходите, която  към тези задължения е потърсила и други по-стари  задължения на лицето по 
други  изпълнителни дела. За окончателна яснота по делата на Хасан Исмаилов  бе изпратено 
писмо до изнесено работно място Разград към  НАП  за  предоставяне на пълна служебна 
справка за  актуалния размер на задълженията на лицето. От изготвената такава   е видно, че 
основната част от задълженията  на лицето са  суми  от глоби, дължими по наложени 
наказателни постановления, издадени от Държавно лесничейство – Кубрат и ДДС „Сеслав” 



гр.Кубрат през 2003, 2004, 2007 години. Към дадения момент общото задължение на Хасан 
Исмаилов възлиза на 2960.90 лева. 
         На по-късен етап  Хасан Исмаилов  попълни нужните декларации, прикрепени към 
преписката от Администрацията на президента. От тях става ясно, че  той няма никакви доходи. 
Единствените  доходи за неговото семейство е пенсията на съпругата му, която възлиза на 
около 115.00 лева.  Заедно със съпругата си  Хасан Исмаилов  има къща, находяща се  в 
с.Брестовене, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 75. По  искане на Общинския съвет гр.Завет, сектор 
Местни данъци и такси при Общинска администрация Завет предостави служебно данъчна 
оценка на имота, която  възлиза на  8 627.00 лева. Хасан Исмаилов  има задължения към 
Община Завет в размер на 901.10 лева до 2010г.  вкл. Тези задължения са от: 483.90 лева  са 
дължим   данък за лек автомобил ВАЗ 21011, който се води на името на лицето и не е плащан  
от 2000 година,  417.20 лева  е задължение за  данък сгради за имота и такса смет за периода от 
1998година до 2010г. вкл.. 
      Всички данни бяха повторно разгледани на заседание на постоянната комисия. Същата прие 
становище да не се опрощават задълженията на Хасан Исмаилов Селимов от с.Брестовене. 
     Предвид изложеното предлагам следния проекта за 
     Предвид изложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  във връзка  с чл. 9, ал. 1 от Указ 2773 от 23.12.1980 
на Държавния съвет на Народна република България,  Общинският съвет гр.Завет с 
16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/   
 
                                                                  Р Е Ш И: 
 
     1. Не предлага за опрощаване завълженията на  лицето Хасан Исмаилов Селимов от 
с.Брестовене, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 75  възлизащи на сумата от 2960.90 лева /Две хиляди 
детестотин и шестдесет лева и деветдесет стотинки/ Комисията по опрощаванията към 
Администрация на Президента на Република България.   
    2. 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  Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

      1.7. Получаване на безлихвен заем. 
                                                                                                        Докл.:А.Велиев– кмет на Община 
 
    По докладната записка се направиха следните каментари: 
    Сезгин Юмер -  по този въпрос сме говори нееднократно. Както Ви е известно Фондация 
”Отворено общество” има желание да финансира  временно Местна инициативна група – Завет, 
за да може същата да бъде финансово  свободна и  да работи по-усърдно по  проекта. Тези пари 
не са обвързази с лихви и такси. В края на годината следва да ги възстановим  на фондацията. 
Одитор на фондацията извърши одит на направеното от нас, какви са нашите виждания за по-
нататъшно развитие, за да бъдат  убедени в правилността на своето решение. Парите няма да 
бъдат предоставени еднократно, а на три транша за покриване нуждите на определен етап от 
проекта. 
     Общинският  съвет  гр. Завет прие следното    
 
 

РЕШЕНИЕ №317: 
 

    Община Завет изпълнява проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Завет” в 
рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-381/28.12.2009г. на 
обща стойност 165 397,00 лева без ДДС.    



Към момента основните дейности, заложени по проекта са изпълнени, като на 
основните изпълнители и доставчици по проекта не е заплащано поради липса на средства. 
Предстоят финални дейности по проекта – юридическа регистрация на новосъздаденото 
сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет”, внасяне на изработената 
Стратегия за местно развитие за оценка и финансиране в Министерството на земеделието и 
храните, изготвянето на финансови и технически отчети към донора. За изготвянето на 
финансовия отчет към искането за плащане, което предстои да се подаде до края на месец Юни 
2011 г., е необходимо да бъдат извършени реално разходите за дейностите, отчетени по 
проекта.  

Съгласно Платформа за създаване на проекти, която се осъществява в рамките на 
инициативата „Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на 
Европейския съюз”, ръководена и администрирана от „Институт „Отворено общество””, има 
възможност да бъде предоставен финасов ресурс под формата на безлихвен заем за 
обезпечаване на разплащанията по проекта. Община Завет е подала заявка за финансиране за 
сумата 41 439.00 лв 

Предоставянето  на безлихвен заем от фондация „Институт „Отворено общество” е 
финансова услуга извън  приложното поле на ЗОП, респ.  на НВМОП, тъй като не е включена в 
Приложения № 2 и № 3 към  чл. 5, ал. 1, т. 1  от ЗОП. В случая не се касае нито за 
застрахователна, нито за банкова или инвестиционна услуга. Безлихвеният характер на заема не 
дава възможност за състезателност и изработване на методика за оценка на оферти съобразно 
предвижданите в чл. 37, ал. 1 от ЗОП критерии - най-ниска цена или икономически  най-
изгодно предложение. Това обосновава и неприложимостта в случая на разпоредбата на чл. 19 
от ЗОД 
            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, 
т. 9 от ПОДОСНКВОА, чл.7 ал.6, раздел VІІІ от Наредба № 10 за условията и реда за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет гр. Завет с   16 
/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,  
съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:  
 
 
№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

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

 
 

Р Е Ш И: 



 
1. Разрешава Община Завет да сключи договор за безлихвен заем с фондация „Институт 

„Отворено общество”” за сума до 41 439.00 лв., по силата на който да поеме краткосрочен 
общински дълг с цел разплащане на дейности по проект: „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на 
територията на община Завет”, финансиран по ПРСР, съгласно сключен договор за 
безвъзмездна финансова помощ № РД50-381/28.12.2009г., при следните основни параметри: 
• Максимален размер на дълга– 41 439.00 лв. (словом: четиридесет и една хиляди и 

четиристотин тридесет и девет лева); 
• Валута на дълга – лева; 
• Начин на усвояване –на три етапа: І-ви етап 16 000лв., ІІ-ри етап 16 000лв., ІІІ-ти етап 

9 439лв. 
• Вид на дълга – безлихвен заем - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 31.12.2011 г. 
- Погасяване-с еднократна вноска  

• Източници за погасяване-постъпленията по договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ РД50-381/28.12.2009г. 
 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Завет да подпише  договора за безлихвен 
заем с „Институт „Отворено общество”, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.  

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

на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА 
Разни.  

        По втора  точка   изказвания не се направиха. 
 Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 12.00 часа. 
 Настоящият протокол се  изготви  в  два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет, 
един да се изпрати на Областния управител на Областна администрация  с  център Разград и 
препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          
                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан/ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


