
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол №  06  от  28.03.2012  година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 

            ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

            2.1.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година. 
                                                                                                    Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 
 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 39: 

 

       На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет гр.Завет 

 
                                                                РЕШИ: 

 

            1.  Приема Общинска програма за закрила на детето  за 2012г. 
            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. 

 

 

                   2.2. Годишен План за действие по изпълнение на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в община Завет за 2012 година.   

                                                                                                    Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 40: 

 

       На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет гр.Завет 

 
                                                                РЕШИ: 

 

                    1.Приема Годишен План за действие по изпълнение на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги в община Завет за 2012 година.   
            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. 

 

 

                   2.3. Годишен отчет  за изпълнение на Плана по чл.12 от Закона за енергийна 

ефективност /ЗЕЕ/ и  за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени 

системи по чл.36 от ЗЕЕ. 

                                                                                                           Докл.:А.Велиев – Кмет на Община                                                



 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 41: 

 

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

 
                                                                РЕШИ: 

 

                    1.Приема Годишен отчет  за изпълнение на Плана по чл.12 от Закона за енергийна 
ефективност /ЗЕЕ/ и  за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени 
системи по чл.36 от ЗЕЕ. 

            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. 

 

 

            2.4. Приемане на Общински  план  по енергийна ефективност за 2012 година..                   

                                                                                                           Докл.:А.Велиев – Кмет на Община                                                

 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 42: 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и в 
съответствие с изискванията на Агенцията за енергийна ефективност е изготвен    Общински 
план за Енергийна ефективност на Община Завет за 2012 година. 

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

 
                                                           РЕШИ: 

 
1. Приема  Общински план за енергийна ефективност на  Община Завет за 2012г.  

2.  Възлага на кмета на Община Завет да организира изпълнението на плана по т. 1. 
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния  

управител на  Област Разград в 7-дневен срок  от  приемането му. 
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда  на АПК. 
 

 

            2.5. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на Плана за развитие на община 

Завет за периода 2007-2013 г. за 2011 г. ;  

                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община  

 
  Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 43: 

 



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.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 от Закона за регионалната 
развитие Общински съвет гр.Завет 

 
                                                           РЕШИ: 

  
1. Приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие на 

Община Завет за 2012 г. 

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. 
 

            2.6. Приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие на Община 

Завет за 2012 г. 

                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община     

           Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 44: 

 

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. 
           В предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 от Закона за регионалната 
развитие Общински съвет гр.Завет 
 

                                                             РЕШИ: 

 
1. Приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие на 

Община Завет за 2012 г. 

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. 
 

 



          2.7.Приемане на годишен  доклад за изпълнение на дейностите по „Общинска 

програма  за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на 

община Завет” за 2011 г. 

                                                                                                  Докл.:А.Велиев – Кмет на Община     
Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 45: 

 

На 24.01.2008 година Народното събрание прие Закон за защита на животните, който влезе в 
сила от 31.01.2008г. Съгласно чл.40, ал.1 от този закон се изготвя и приема програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета. 

Разработването и прилагането на тази програма се налага поради това, че проблемът с 
безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения /хуманомедицински, 
ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични/. С Решение №165 прието с 
Протокол №21 от 29.04.2009г. Общинският  съвет гр. Завет прие „Общинска програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет”. 
 

Предвид гореизложеното  На основани чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет гр. Завет 
 
                                                                           РЕШИ: 

 

1.Приема годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2011 година. 
 

2.Задължава Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на 
дейностите по „Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет” за 2011 година пред изпълнителния директор на Българската 
агенция по безопасност на храните. 

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

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

 

 

            2.8. Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на  

околната среда” и   „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2011 

година. 

                                                                                                  Докл.:А.Велиев – Кмет на Община     

 

           Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–2 /двама/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 46: 

 

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 79, ал.1 от ЗООС е 
изготвена и приета „ Програма за опазване на околната среда на Община Завет” и чл.29, ал.1 от ЗУО  
„Програма за управление на дейностите по отпадъците”, неразделна част от „Общинска програма за 
опазване на околната среда” с период на действие 2009 – 2014г., приета с Решение №171 по Протокол 
№22 от 21.05.2009г. 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 с 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 „Програма за опазване на околната среда” и „ Програма за управление на дейностите 
по отпадъците”, който се изпраща и до Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Русе. 
 

Предвид гореизложеното  и на основани 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 и чл.32 от Закона за управление на отпадъците,  Общинският  съвет гр. Завет 

 
                                                      РЕШИ: 

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

Програма за управление на дейностите по отпадъците” на Община Завет за 2011 година. 
 

                   2.Задължава Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на „ Програма 
за опазване на околната среда” и „ Програма за управление на дейностите по отпадъците” на Община 
Завет за 2011 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. 
 

            2.9. Съответствие на дейностите по основен ремонт, реконструкция, 

възстановяване (реставрация) и подобряване на прилежащите пространства на 

религиозните сгради при храм ����Света Параскева���� гр.Завет и храм ����Света София���� 

с.Сушево ,Община Завет,  област Разград с приоритетите на Плана  за развитие на 

Община Завет за периода 2007-2013 год. 

                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 47: 

 

В  Общинска администрация Завет е постъпил писмо с Вх.№ 95-08-2/06.03.12г. от 
Църковно настоятелство гр.Завет, представлявано от  ик. Георги П.Георгиев  за  подкрепа при 
кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от  Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013год., съгласно която  се предоставя 
финансова помощ в размер на 100 % за местните поделения на вероизповеданията. 

С  цел  подкрепа, кандидатстването на църковните настоятелства при храмовете �Света 
Параскева� гр.Завет и �Света София� с.Сушево, община Завет, област Разград с проекти по 
мярка 322 от ПРСР 2007-2013год. за основен ремонт, реконструкция, възстановяване 
(реставрация) и подобряване на прилежащите пространства на религиозните сгради и  на 
основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 29.07.2008 год. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по мярка «Обновяване и развитие на 
населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год., 
Общинският съвет гр.Завет  

 
                                                          РЕШИ: 

 



1. Общинският съвет гр.Завет подкрепя инициативата на  Църковно настоятелство 
гр.Завет  да кандидатства за финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година 
и подтвърждава, че  дейносттите „Основен ремонт, реконструкция, възстановяване 

(реставрация) и подобряване на прилежащите пространства на религиозните сгради  при 

храм  ����Света Параскева���� гр.Завет и храм ����Света София���� с.Сушево, Община Завет област 

Разград, които са местни поделения на Русенската митрополия, съответстват  на Приоритет 1 
– Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на общината, 
Специфична цел 1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, 
Мярка1.4.2.Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура, т.1 към 
Приложение №2 от Програма за реализация на общинския план за развитие 2007 – 2013г. за 
2012 год. 

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. 
 

 

            2.10. Изменение и допълнение на Решение № 160 по Протокол №21/29.04.2009г. 

                                                                                                          Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–1 /един/  прие следното 
РЕШЕНИЕ № 48: 

 

Със свое Решение № 160 по Протокол №21/29.04.2009г. Общинският съвет гр.Завет  
създаде Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, определи  предмета му на дейност, 
структурата, активите,  прие Правилника за  неговата дейност. С последвало Решение № 301, 
прието по Протокол №44/31.01.2011г. се  направиха промени  по Решение № 160/29.04.2009г.в 
частта на структурата  па предприятието. 
            Във връзка с постъпило предложение от  ОП „Воден 2009” гр.Завет  с Вх.№53-10-
13/06.03.2012 година  и приетата с Решение № 36 от 20.02.2012 г.  общата численост на заетите  
във функциите и дейностите на Община Завет, считано от 01.03.2012 година, се налага  
прецизиране на  Решение № 160/29.04.2009г. в частта на т.2 „Структура на Общинско 
предприятие „Воден 2009” гр.Завет”. 
           Предвид изложеното   и  на основание  чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.9, ал.1 от  Правилника за дейността на Общинско предприятие 
„Воден 2009” гр.Завет, Общинският съвет гр.Завет 
 
                                                                            РЕШИ: 

 
           1. Изменя и допълва свое  Решение № 160 т.2, прието по протокол №21/20.04.2009г., изм. 
и доп.  с Решение №301, прието по Протокол № 44/31.01.2011г.  както следва: 
         „Решение №160, т.2. Определя структура и утвърждава численост на персонала на 
Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, считано от 01.03.2012г.,  както следва: 
 

СТРУКТУРА 
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Воден 2009” гр. ЗАВЕТ 

в сила от 01.03.2012г. 
Длъжностни наименования Щатна численост 

Управител 1 
Старши счетоводител 1 
Шофьори  3 
Сметосъбирачи 5 
Работник  озеленяване 7 
Всичко: 17 



 

2. Възлага на  кмета на Общината да утвърди  щатното разписание  на Общинско 
предприятие „Воден 2009” гр.Завет, съобразно  т. 1от настоящето решение. 

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

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

                   2.11. Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                                                          Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 

 

           Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–3/трима/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 49: 

 

      При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет са постъпили  40  молби  
за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за 
здравословни проблеми на заявителите  или на техни близки.  Всички молби се разгледаха на 
заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване и социални 
дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет , която прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ на   26  лица, посочени  в  настоящата 
докладна записка.   

     Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  

съвет  гр.Завет 

                                                                РЕШИ: 

1) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50/ петдесет/ лева на 

Димитра Стоянова Методиева от с.Острово, ул.Иван Вазов” № 5 за лечение. 
2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100/ сто/лева на Ремзие 

Ахмедова Мехмедова  от с.Сушево, ул.”Руен” № 6  за лечение.  
3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 150 /сто и петдесет/ 

лева  на  Сурай Рашидов Юнузов от  с.Прелез, ул.”Баба Тонка” №6  за лечение;  
4)     Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет /  лева на 

Сергей Събев Русев  от гр.Завет , ул.”Стара планина” № 1 за лечение; 
5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет/ лева на  

Северина Анева  Иванова  от гр.Завет , ул. Черно море № 25 за   медицински прегледи. 
6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 80/осемдесет лева на 

Зевкие Ризова Алиева от гр.Завет, ул.Марица № 10 за  лечение. 
7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  

Костадинка Пенева Цонева от гр.Завет, ул.”Искър” № 10.  
8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  100/сто / лева на  

Джелял Али Сабри от гр.Завет, ул.”Освобождение” № 78  за  лечение ;  
9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  

Назмие Ахмед Мустафа от гр.Завет , ул.Латинка” № 7  за  лечение ;  
10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  

Орлин Огнянов Савов от  гр.Завет, ул.Плиска № 27  за  лечение ;  
11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 100/сто/ лева на  Хайрия 

Ахмед Заркова  от гр.Завет, ул.”Кирил и Методий” № 84 за лечение на детето и.  
12) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  

Ерджан  Ибрям Хасан  от гр.Завет, ул.”Вихрен” № 34 за погребение на майка му.  
13) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  

Фатме Хюсеин Мустафа  гр.Завет, ул.”Люлин” № 13 за лечение.  



14) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Петко Костов Георгиев от гр.Завет, ул.”Стара планина” № 31 ;  

15) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 100/сто/ лева на  Салиха 
Али Ислям от с. Брестовене, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 48 за лечение ;.  

16) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 100/сто/ лева на  
Гюлбадие Ашимова Алишева  от с. Брестовене, ул.”Шипка” № 10  за лечение ;.  

17) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 100/сто/ лева на  Шазие 
Хасан Черибаш  от с. Брестовене, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 87  за  явяване пред НЕЛК ;.  

18) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 100/сто/ лева на  Фатме 
Ахмед Юмер от с. Брестовене, ул.”Волга” № 37  за лечение ;.  

19) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Райме Реджеб Чакър  от с. Брестовене, ул.”Бачо Киро” № 3  за лечение ;.  

20) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Шукри Мехмед Топал  от с. Брестовене, ул.”Шипка” № 6  за лечение ;.  

21) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Евелин Исаев Русланов  от с. Брестовене, ул.”Средна гора” № 4  за  лечение ;.  

22) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Василка Костадинова Иванова  от с. Брестовене, ул.”Хан Кубрат” № 11  за лечение на 
съпруга и;.  

23) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Халил Адемов Халилов  от с. Брестовене, ул.”П.Р.Славейков” № 32  за лечение ;.  

24) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Сезгин Насуф Насуф  от с. Брестовене, ул.”П.Р.Славейков” № 34  за лечение ; 

25) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 50/петдесет/ лева на  
Кута Иванова Йотова  от с. Брестовене, ул.”Драва” №  5 за лечение ;.  

26) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на 30/тридесет/ лева на  
Танер Хаккъ   от  гр.Завет, ул.”Цар Симеон” № 90. 

 
 
      Общо: 1760 лева. 
 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. 
 

 

            2.12. Отдаване под наем  на общински терен за поставяне на временно съоръжение. 

                                                                                                  Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ от проведеното поименно гласуване  прие следното 
 

                                                               РЕШЕНИЕ № 50: 

      Община Завет е собственик на имот - частна общинска собственост, към който отново е 
проявен интерес. Имотът, предмет на интереса, представлява терен в гр.Завет, област Разград, в 
кв.82, УПИ І – Жилищно строителство по ПУП на гр.Завет, област Разград. Същия бе отдаден под 
наем през 2009 год., за тригодишен период, за поставяне на павилион за вестници.  Поради 
прекратяване на договора следва да проведем нов търг. 
              Съгласно акт за частна общинска собственост №8/16.04.2008 год., недвижим имот, находящ 
се в в кв.82, УПИ І – Жилищно стрителство по ПУП на гр.Завет, област Разград е частна общинска 
собственост, при граници и съседи: север – УПИ  VІІІ -1429, УПИ ІХ -1429, УПИ ХІ – 1275,  изток – 
улица, юг – улица,  запад – УПИ ХV – Жилищно строителство. 



 Съгласно изготвената схема, утвърдена от архитекта на Община Завет, терена се намира в 
югоизточната част на парцела 
      Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска  дейност, 
по схема одобрена от главния архитект на общината се извършва след  решение на Общински съвет 
и провеждане на търг или конкурс, като срока на договора не може да е по-дълъг от 3 години. 

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, 
във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 на ОбС - Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество  и във връзка с чл.2, ал.1, т.23 от  Наредба №7 на ОбС – 
Завет за базисните /начални цени/ за отдаване под наем на обекти общинска собственост, 
Общинският  съвет Завет 

РЕШИ: 

            1. Определя терен за поставяне на временно съоръжение „Павилион за вестници и списания” 
по схема, одобрена от главния архитект на общината, в кв.82, УПИ I – „Жилищно строителство” по 
плана на гр.Завет с площ 9 кв. м. 
            2. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години по реда на 
глава седма от Наредба № 2 на ОбС Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, на част от имот,  частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 8/16.04.2008  год.– 
част от терен,  с площ 6  м2 , за поставяне на павилион за вестници, находящ се в гр.Завет, община 
Завет, област Разград, кв.82 , УПИ І – Жилищно строителство. 
       Определя начална тръжна цена за частта от имота – терена в размер на 25,80 лв. без  ДДС 
/месечно/, определена съгласно Наредба №7 на ОбС гр.Завет.  

        3. Задължава Кмета на Община Завет да проведе процедурата и да сключи договор със 
спечелилия кандидат. 

        4. 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. 
                                                            

      2.13.Определяне на база за съхранение на всички задържани с акт за установяване 

на административно нарушение предмети и/или средства на нарушения на територията 

на община Завет.                                                                                       

                                                                                            Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ от проведеното поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 51: 

 

          Във връзка със зачестилите нарушения в горските територии,  Министерството на 
земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи е издала наредба - Наредба №1 
от 30.01.2012 год. за затягане контрола и опазването на горските територии, която влезе в сила от 
07.02.2012 год. 
     В Община Завет е получено писмо от Регионална дирекция по горите – Русе, в което се 
иска, да се определи поне една такава база на наша територия, както и материално отговорно 
лице. 
     Предлагаме за такава база - двора на училището в с.Иван Шишманово, а за материално 
отговорно лице кмета на селото, Ферад Сафет Али. Училището е закрито с решение на ОбС, има 
голям двор и може да се ползва за такава база. 
  Съгласно акт за публична общинска собственост №9/12.06.2008 год., недвижим имот, 
находящ се в в кв.14, УПИ І – За училище,  по ПУП на с.Иван Шишманово община Завет, област 
Разград е публична общинска собственост, при граници и съседи: север – улица, изток – улица, 
юг – УПИ ІІ – 99, УПИ ІV - 98, УПИ V – 97 и УПИ VІІ – 95,  запад – улица. 
         С Решение №45 от Протокол №06/18.03.2008 год. на ОбС – Завет, училището е закрито. Във 
сградата се помещава кметството. Съхраняването ще се осъществява в двора на училещето и 
няма да пречи на дейността и функциите на кметството. 



         Кметовете на общини определят бази за съхранение на вещи, предмети и/или средства на 
нарушения, задържани с актове за установяване на административно нарушение и констативни 
протоколи, както и материално отговорно лице. 
         Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се 
извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет 
         Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост  и във връзка с чл.10, ал.8 от  Наредба №1 от 30.01.2012 год. за контрола 
и опазването на горските територии, Общинският  съвет Завет 
 

РЕШИ: 

 

1. Определя за база на територията на Община Завет, за съхранение на вещи, предмети 
и/или средства на нарушения, задържани с актове за установяване на административно 
нарушение и констативни протоколи, имот находящ се  в кв.14, УПИ I – „За училище” по плана 
на с.Иван Шишманово, община Завет. 

2. Определя за материално отговорно лице: Ферад Сафет Али – кмет на кметство с.Иван 
Шишманово. 

       3. Задължава Кмета на Община Завет да издаде заповед по т.1 и т.2. 

4. 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. 

                                                                   

 

    2.14. Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Завет, одобрени със Заповед № 

43/22.10.2008 год. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Разград) за обезщетяване на 

собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

                                                                                                          Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 

 
          Общинският съвет гр.Завет с 12 /дванадесет/ гласа „За”, „Против”–2/двама/, 

„Въздържали се”–2 /двама/  от проведеното поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 52: 

 

На основание чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл. 45в от ППЗСПЗЗ, със Заповед № 
43/22.10.2008 год.  на Директора на ОД „Земеделие” гр. Разград са определени имотите по чл. 
19 ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Завет. С приемо предавателни протоколи, 
одобрени със Заповед № 43/22.10.2008г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Разград, същите 
са предадени на Община Завет. Имотите следва да се използват съгласно ограниченията по чл. 
19 от ЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г., който урежда 
условията за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд и дава възможност за 
ефективно провеждане на процедурата по предоставяне на земя от ОПФ. 

 Във връзка с подадена молба в ОС „Земеделие”- гр. Завет за възстановяване на 
земеделски земи в землището на с. Брестовене, Община Завет, въз основа на съдебни решения, 
в Общинския съвет е постъпило искане от Татяна Цонева  - Началник ОСЗ гр. Завет за 
предоставяне на земеделски земи от ОПФ, включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от 
ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Завет. 

На основание §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г., Общинския 
съвет следва да даде съгласие за възстановяване на поземлени имоти както следва: 

Поземлени имоти с номера: 
-  № 026017, с площ 7,727 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”;  



-  № 096011, с площ 6,423 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”; 
-  № 099038, с площ 1,883 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”; 
-  № 100002, с площ 3,001 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”; 
- № 057049, с площ 8,465 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Текнедже”; 
- № 077010, с площ 0,479 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Токат сърт”, 

на наследниците на Милан Тодоров Хаджи Михов.  
Към искането са приложени следните документи: 

1. Молба от  Михаил Михайлов Миланов 
2. Уведомление от Поземлена комисия  гр.Завет 
3. Решение №418/27.02.1998г. на Районен съд гр.Кубрат 
4. Решение №221/12.03.1997г. на ВАС 
5. Протокол №78/Б от 26.03.1997г. на Поземлена комисия гр.Завет 
6. Удостоверение за наследници на Милан Тодоров Хаджи Михов 
7. Удостоверение за наследници на Тодор Миланов Тодоров 
8. Удостоверение  да наследници на Михаил Тодоров Миланов 
9. Служебни скици на имоти  № 026017, № 096011, № 099038, № 100002,  

№ 057049, № 077010 – 6 бр. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и при 

мотиви подробно описани в докладната записка, Общинският съвет гр.Завет 

 

                                                           Р Е Ш И: 

 

В изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ: 
1. Дава съгласие да бъдат  предоставени  на наследниците на Милан Тодоров Хаджи 

Михов  
Поземлени имоти с номера: 

- № 026017, с площ 7,727 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”;  
- № 096011, с площ 6,423 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”; 
- № 099038, с площ 1,883 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”; 
- № 100002, с площ 3,001 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката”; 
- № 057049, с площ 8,465 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Текнедже”; 
- № 077010, с площ 0,479 дка, начин на трайно ползване – нива, местност „Токат сърт” 
 
2. Наследниците на Милан Тодоров Хаджи Михов да бъдат въведени във владение  на 

горепосочените имоти, които са отдадени под наем по реда на Наредба № 23 за реда за 
отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен  фонд на  безимотни и 
малоимотни граждани, след изтичане на стопанската 2011/2012 година. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и на Областния 
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд – гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

      2.15.Проект на  решения за уточнения план и отчет на  Бюджет 2011г. 

                                                                                                 Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

 

           Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–1 /един/  от проведеното поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 53: 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 от Закона за Общинските бюджети, чл.9, 
ал.2 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет   гр.Завет 



 
РЕШИ: 

 
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2011г.,по приходната и разходната част, 
по функции и дейности, както следва: 

      1.1 По прихода  -    5 881 522 лв. 
/ разпределени по  параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 / 

      1.2 По разхода  -    5 881 522 лв. 

/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 
и 7 / 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2011г., както следва: 

 2.1. По прихода   -    5 044 477 лв. 
/ разпределени по  параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 / 

 2.2. По разхода   -    5 044 477 лв. 
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 
и 7 , в т.ч. и отчета на изразходваните средства за строителство, основен ремонт и 
придобиване на ДМА, съгласно Приложение № 8 

       3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните 

сметки и фондове за 2010г.  съгласно Приложения № 9 и 10  

 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011г., съгласно Приложение 

№ 11 

         5. 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. 
 

 

            2.16. Споразумение  за Сътрудничество  между Община Завет и  Изпълнителна 

агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.  

                                                                                                 Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ прие следното 
 

                                                               РЕШЕНИЕ № 54: 

 

В Общинска администрация постъпи писмо  Вх.12-32-1/22.03.2012 година от 
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА  
ЕСМИС) гр.София. 

Агенцията е бенефициент по схема  BG161PO001/2.2-01/2011 „ Подкрепа за развитие на 
критична защитена, сигурна и надеждна  обществена ИКТ инфраструктура”, Приоритетна ос 2 
„Регионална и местна достъпност, Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа” 
по Оперативна програма „Регионално развитие”. Целта на проекта е  изграждане на 
широколентова инфраструктура за Интернет достъп в слабо населените и икономически  
неразвити, както и в земеделските райони на страната.  Община Завет е определена за 
изграждане на широколентова инфраструктура в рамките на този проект. 
 Едно от изискванията на ИА  ЕСМИС за реализация на този проект на територията на 
община Завет е наличието на споразумение за сътрудничество между  Община Завет и 
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Предмет 
на  предлаганото Споразумение  е сътрудничество на двете институции в осъществяване на 
проекта, финансиран със средства по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОП РР ) за 
изграждане на широколентова инфраструктура за Интернет достъп в селски  и слабо 
урбанизирани райони в България. Проектът е приоритетен за нашата  страна и е в изпълнение  
на директивите на Европейския съюз и Националната стратегия за развитие  на 



широколентовия достъп в Република България. С постигане целите на проекта  се очаква 
Община Завет да има съществени предимства в  областта на ползването на електронни услуги и 
всички възможности за общуване и  достъп до информация, предоставяна от  Интернет. 
          Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет  гр.Завет 

 
                                                              РЕШИ : 

 
        1. Дава своето съгласие  за  сключване на Споразумение за сътрудничество  между  

Община Завет и  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни 
системи” (ИА  ЕСМИС) гр.София. за изпълнение на Проект BG161PO001/2.2-01/2011 

        „Подкрепа за развитие на критична защитена, сигурна и надеждна  обществена ИКТ 
инфраструктура”, Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност, Операция 2.2. 
„Информационна и комуникационна мрежа” по Оперативна програма „Регионално развитие”. 
       2. Възлага на Кмета на Община Завет  да подпише Споразумение за сътрудничество  
между  Община Завет и  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи” (ИА  ЕСМИС) гр.София..  
      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. 
 
 
 

                    2.17. Упълномощаване на представител на Община Завет  за участие в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на „ВиК - ООД” гр.Исперих на  03.04.2012 година  

                                                                                                 Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 

 

           Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ от проведеното поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 55: 

 

             В Деловодството на Общински съвет – Завет е постъпила Покана-Дневен ред с Вх. № 
03-19/26.03.2012 година от Управителя на „В и К- ООД” гр.Исперих – инж.Илия Илиев за 

свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на 03.04.2012 година.   
          Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.138,  ал.2 от  Търговския 

закон и чл. 17 Дружествения договор на  „ВиК - ООД” гр.Исперих, Общинският съвет 

гр.Завет 

 

                                                                       РЕШИ: 

                                                                        
1. Упълномощава Ахтер Сюлейманов Велиев – кмет на Община Завет да 

представлява Община Завет в Общото събрание на съдружниците на „ВиК - ООД” 

гр.Исперих,  което ще се проведе на  03.04.2012 година от 10.00 часа  в административната 
сграда на дружеството, находяща се в гр.Исперих, ул. „Боровец” № 1. 
            2. Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, съгласно 
Писмо–покана с Вх. № 03-19/26.03.2012 година от Управителя на „В и К- ООД” гр.Исперих – 

инж.Илия Илиев, в полза на Община Завет, спазвайки изискванията на дружествения договор 
и нормативната уредба в РБ, както следва: 
      По точка 1. Да гласува „ЗА” приемане доклада на  Управителя за дейността на „ВиК - 

ООД” гр.Исперих  през 2011г. и приемане на  Счетоводния баланс и Отчета за приходите и 
разходите на дружеството за 2011г. 



По точка 1.1.  Да гласува „ЗА”  приемане на решение за бракуване на 8  позиции ДМА, 
собственост  на дружеството, одобрени от Министъра на МРРБ с Протокол №21 от 01.02.2012 
г. от заседание на работната група. 

По точка 2.  Да гласува „Против” освобождаване  от отговорност на управителя на „ВиК –
ООД” гр.Исперих за 2011 година. 

По точка 3.  Да гласува „ЗА” разпределение на печалбата за 2011г. и неразпределената 
печалба от минали години. 

По точка 4.  Да гласува „ЗА” приемане на доклад на одитния комитет към „ВиК –ООД” 
гр.Исперих за годишния финансов отчет за 2011г. 

По точка 5.  Да гласува „ЗА” избор на одитор за проверка и заверка на годишния 
счетоводен отчет на „ВиК –ООД” гр.Исперих, съгласно Резолюция №1/14.03.2012г. на одитния 
комитет на дружеството до общото събрание на съдружниците. 

По точка 6.  Да гласува „ЗА” приемане отчета за дейността на одитния комитет на „ВиК –
ООД” гр.Исперих. 

По точка 7.  Да гласува „ЗА” приемане на решение за упълномощаване на Министъра на 
МРРБ да сключи допълнително споразумение за удължаване на договора за възлагане на 
управлението на  „ВиК –ООД” гр.Исперих  с инж. Илия Иванов Илиев. 
       По точка 8.  Да гласува „ЗА” приемане на решение за упълномощаване на Министъра на 
МРРБ да сключи допълнително споразумение за удължаване на договора за контрол на   „ВиК 
–ООД” гр.Исперих с Антонина Николаева Смиленова. 

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 обжалване в четиринадесет дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс.  

 

 

 

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


