
 
 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 
                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 
                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол №  17  от  28.03.2013  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

           1.1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на „ Програма за опазване на 
околната среда” и „ Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 
2012 година. 

                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
 

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

РЕШЕНИЕ № 120: 
 

        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.52, 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 
Общински 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.52, ал.9 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”. Съгласно чл. 79, ал. 6 отчетът се изпраща и 
до Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Русе. 
         Предвид гореизложеното  и на основание 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.52, ал.9 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 
2012 г., както следва: 

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

управление на дейностите по  отпадъците” за 2012 година 
 

/приет с Решение № 120 по Протокол № 17  от 28.03.2013г. на ОбС Завет/ 
    Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, ал.5 

от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците. 



    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.52, 
ал.1 от ЗУО „ Програма за управление на дейностите по отпадъците”, неразделна част от 
Общинската програма за опазване на околната среда. „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. Целта на Програмите е да се осигури 
екологосъобразното управление на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или 
ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 
        Най-значителните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда 
са потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите 
на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци. 
Доминирането и непрекъснатото нарастване на дела на автомобилния транспорт в 
структурата на транспорта е свързано с увеличена консумация на горива и емисии на 
вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, фини прахови 
частици (ФПЧ). Във връзка с това е разработен и приет с Решение №862/19.10.2012г. на 
Министерския съвет „Национален план за действие за насърчаване производството и 
ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата 
мобилност в република българия, за периода 2012-2014 г”.  
       На територията на община Завет няма големи промишлени предприятия, които да 
отделят сериозни замърсители в атмосферата. 
       Основните атмосферни замърсители са от селското стопанство, като амоняк и 
неметанови летливи органични съединения. Селското стопанство е източник и на 
парникови газове. Основните парникови газове, които се отделят от селскостопанските 
дейности, са  метан и двуазотен оксид. 
 
        Замърсители като серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи 
органични съединения и ФПЧ могат да създадат сериозни проблеми за човешкото здраве  
и на състоянието на екосистемите. 
  
Основните приоритети по които се работеше през изминалата година са: 
1.Осигуряване на достатъчен брой съдове за събиране на отпадъците;  
2.Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови 
отпадъци;  
3.Подобряване на контрола по качеството на услугата; 
4.Ликвидиране на нерегламентираните сметища; 
5.Намаляване количеството на битовите отпадъци за крайно третиране чрез намаляване 
на съдържанието на вредни вещества в отпадъците; 
6.Въвеждане  на  системи   за  разделно   събиране  на  оползотворими   компоненти   от 
отпадъците; 
7.Обхващане на всички точки по населените места в системите за сметосъбиране и 
сметоизвозване; 
8.Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - транспортиране към регионално депо 
за БО, отговарящо на Европейските стандарти; 
9.Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, чрез закриване и рекултивация 
на сметища в общината, отстраняване на стари замърсявания и постоянен контрол и 
изпълнение. 



 Завършен беше проекта  „Закриване и рекултивация на общинско  депо за неопасни 
отпадъци - община Завет”. 
 
        През отчетната година са изпълнени и следните видове дейности:  
        Сключен е Договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на общината между Община Завет и „Репак” АД. 
Елементите на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще бъдат 
разположени в началото на тази година по населени места както следва : в гр. Завет – 15 
комплекта контейнери от 1100л.за хартия пластмаса и стъкло, с. Брестовене - 11 
комплекта и в с. Острово – 10 комплекта. 
        Събирането на отпадъци от опаковки в гр. Завет ще се осъществява веднъж 
седмично за хартия и пластмасата и веднъж на две седмици за стъклото.  
        Събирането на отпадъци от опаковки в посочените села в община Завет ще се 
осъществява веднъж на две седмици за хартия и пластмасата и веднъж месечно за 
стъклото.  
        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. 
      Община Завет ще поемане дългосрочен общински дълг от ПУДООС за реализиране 
на „Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване  в община 
Завет” за закупуване на нов сметоизвозващ автомобил и съдове за битови и строителни 
отпадъци, за което беше проведено публично обсъждане. 
      Целта на обновяване на техниката за извозване и събиране на отпадъците с помоща 
на която се работи е повишаване ефективността на извършваните услуги и дейности по 
поддържане на чистотата. 
      Във всички населени места на община Завет вече има въведена система за 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, което се извършва от 
Общинското предприятие „ВОДЕН - 2009” гр. Завет. 
      Събирането на битовите отпадъци се извършва смесено със  специализиран 
сметоизвозващ автомобил и съдове за съхранение на твърди битови отпадъци с различен 
обем - 439 броя контейнери и 732 броя кофи тип „Карнобатски”, съгласно утвърден 
график за града и селата. Битови отпадъци се транспортират до Регионалното депо за  
отпадъци гр. Разград.  
       През изминалата година бяха закупени 20 бр. контейнери за БО.  
       Генерираните отпадъци през 2012 г. от системата за организирано събиране и 
извозване са 520,280 т.  
       Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване 
на ТБО  за 2012 г. възлизат на 209 996 лв. 
       През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана нанасянето на 
повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване на защитени 
растителни видове и видове с ограничено разпространение в природата, с оглед опазване 
на декоративната растителност. Със заповедите са запознати всички кметове на 
населените места. 
        Издадени разрешителни през годината: 
-издадено позволително за ползване на Лечебни растения  - 2 броя 



-издадено разрешително за отсичане на дървета на основание чл.19, ал.1, т.3 от Наредба 
№1 по опазване на озеленените площи и декоративната растителност – 1 брой 
        През 2012 г. е извършено почистване на създадени нерегламентирани сметища в с. 
Веселец и са предприети мерки за недопускане образуването на нови такива. 
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. 
        През изминалата година са съставени два акта за нарушение на мандрата в 
с.Брестовене собственост на фирма „Маклер комерс” ЕООД, за замърсяване на водоем, 
който е собственост на общината. Водното тяло беше замърсено от изхвърляните и 
заустваните към него отпадни води и суроватки на мандрата. Също така беше  нарушена 
и повърхността на пасища, които са публична общинска собственост чрез прокопаване 
на канали за заустване на отпадните води към водоема. 
        Таксата за битови отпадъци на територията на община Завет се определя въз основа 
на решение на Общински съвет – гр. Завет, като ежегодно се определят промилите на 
различните категории причинители. Тази година няма промяна в таксата за битови 
отпадъци в община Завет. 
 

    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 2012 г. 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. 

 
 

1.2. Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по 
„Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Завет” за 2012г. 

                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 121: 
        Съгласно чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните се изготвя и приема 
общинска 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. 
 
        Предвид гореизложеното  и  на  основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и  чл.40, ал.2 от Закона за защита на 
животните,  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 2012 година, както следва: 



ГОДИШЕН  ОТЧЕТ 
за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2012г. 
 

/приет с Решение № 121 по Протокол №17  от 28.03.2013г. на Обс Завет/ 

      През изминалата година община Завет прие нова „Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет за 2013 – 
2016г.”  с Решение № 89 от 27.11.2012г. на Общински съвет – Завет. 
      Съгласно чл.40, ал. 5 от ЗЗЖ в община Завет е приета и нова Наредба за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на общината с Решение №90 
взето по Протокол №13 от 27.11.2012г. на Общински съвет - Завет. Наредбата следва 
дейностите и мерките към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Завет”. 
        Целта на новоприетите нормативи е засилване на контрола върху отглеждането на 
домашни кучета и трайно намаляване на безстопанствените. 
        Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при 
планирането и провеждането на всички мерки за намаляване на тяхната популация.  
        Установяването на техния брой по населени места в общината и идентифициране 
на най-рисковите територии  е важно за това, къде трябва да бъдат насочени усилията 
приоритетно. 
        Съгласно чл.4, ал.1, т.4 от новоприетата наредба, на кучета – домашни любимци 
навършили 4-месечна възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в 6-месечен 
срок от влизане в сила на тази наредба. Всеки собственик на куче – домашен любимец в 
срок до 7/седем/ работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на 
кучето, регистрира кучето при ветеринарен лекар. 
          Съгласно чл.4, ал.1 т.10 регистрацията за притежаване на домашно куче е 
задължителна, независимо дали за животното следва де се заплаща такса или е от 
категориите освободени от заплащане на такса. 
          Собствениците  заплащат годишна такса по чл.41, ал.1 от Наредба №9 на ОбС 
гр.Завет, която е в размер на 5.00лв. Когато собственикът на кучето е пенсионер 
съгласно чл.41, ал.2 от наредбата таксата е в размер на 2.50лв. Заплащането се 
извършва в Центъра за информация и услуги на гражданите на общината. От 
заплащане на такса се освобождават собствениците на кучета по чл.41, ал.3 от Наредба 
№9. 
         Въвеждането на задължителната регистрация склонява собствениците на кучета 
да ги пускат свободно, което води до увеличаване броя на бездомните кучета по 
населените места на територията на общината. 
        Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено 
място се свеждат най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличното 
количество хранителен ресурс, вода и подслон. 
        През отчетната година не е извършена кампания за кастрация, третиране срещу 
вътрешни и външни паразити, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка съвместно с 
фондация „Четири лапи” с която общината има сключен договор. 
В общината има обучени лица, притежаващи Удостоверение по защита и хуманно 
отношение към животните /за работа в приюти, хотели и зоомагазини/, които да 
извършват улавяне на безстопанствените кучета на територията на община Завет. 
 През 2012г. е съставен акт за нарушение на жител от с. Сушево. Лицето беше 
санкционирано по чл. 23, ал.2 от Наредба №16 на ОбС гр. Завет за притежаване и 
отглеждане на кучета на територията на община Завет, поради постъпила жалба от 
обслужващия селото инкасатор, нападнат от пуснатото на улицата домашно куче.  



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. 
      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 2012 година пред 
Областна дирекция по безопасност на храните. 

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

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

 
           1.3. Одобряване на Годишен доклад за 2012 г. по Плана за развитие на Община 
Завет за периода 2007-2013 г.  

                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
 

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

РЕШЕНИЕ № 122: 
 

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,  Общинският съвет гр.Завет  
 

                                                           РЕШИ: 
 
1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2012 година  на 

Общинския план за развитие на Община Завет 2007-2013 год. 
 

 

ЗаЗаЗаЗа        наблюдение  изпнаблюдение  изпнаблюдение  изпнаблюдение  изпълнението наълнението наълнението наълнението на    

    Плана за развитие на Община Завет 2007 Плана за развитие на Община Завет 2007 Плана за развитие на Община Завет 2007 Плана за развитие на Община Завет 2007 ––––    2013 2013 2013 2013     

през 2012 годинапрез 2012 годинапрез 2012 годинапрез 2012 година    



Годишният доклад е изготвен  на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 
развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР и приетите приоритети 
и  изпълнените мерки, заложени  в Общински план за развитие 2007 – 2013г. 

Общинският  план  за  развитие  2007-2013  г.  е  основен  документ,  определящ 
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на община Завет. 
На  основание  чл.  91,  ал.  4  от Правилника  за  приложение  на  ЗРР,  ежегодно  се 
изготвя  и  внася  за  обсъждане  и  одобряване  от  Общински  съвет  Завет  Годишен 
доклад  за  наблюдението  на  изпълнението на Общинския  план  за  развитие  през 
2012 година. 

Общинският план  за развитие е отворен и  гъвкав – по отношение на мерките и 
проектите.    

В  изпълнение  на  определените  Стратегически  и  специфични  цели  по 
приоритетите,  Кмета  на  общината  разработва  проекти  и  програми  за  привличане  
на външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.  
Планът отчита целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд като основни 
инструменти за финансиране на дейностите в областта на регионалната политика, а 
така също целите и приоритетите на ключови документи на Общността като 
Стратегията от Лисабон и Стратегията от Гьотеборг.  

Планът за развитие на Община Завет предстои да бъде актуализиран  и ще бъде 
допълван във времето в зависимост от динамично променящите се условия при 
отчитане на местните потенциали и ресурсни ограничения.  
 

Общи  условия  за  изпълнение  на  плана  за  развитие  и  в  частност 
промените в социално-икономическите условия на общината.  
  
            Отчетният  период  се  характеризира  със  сериозни  трудности  за  реализация 
на предвидените  дейности,  породени  от  икономическата  криза,  която  се  отрази 
както  в национален,  така  и  в  регионален  аспект.  Реална  оценка  за  социално 
икономическия напредък в Община Завет ще направим на база данни, публикувани в 
сайта на НСИ за общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, 
които са характерни и за отделните области и общини.   
Основно  икономиката  на  Община  Завет е  съсредоточена  в  град  Завет. Град Завет 
като общински център изпълнява ролята на център на зона на локална икономическа  
гравитация. Преобладаващата част от икономически активното население  е  заета  в  
селско  стопанство. В селата на общината почти няма производство и основно  хората  
там  се  занимават  с  отглеждане  на  селскостопанска  продукция  с  цел 
самозадоволяване, а не реализация на пазара.  
Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за селските райони на  
България,  в  какъвто  район  се  намира  община  Завет.  Част  от  активното население  
в общината е  заето  в  селското и  горско  стопанство. Селското  стопанство  е 
традиционен  отрасъл  за  общината,  специализирано  в производство на  зърнено-
житни култури,  овцевъдство  и  говедовъдство.   
 

Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. 
 

Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Общинския план 
за развитие за 2012 година, е следното: 
По Приоритет 1 - Подобряване на техническата, социалната и екологична 
инфраструктура на общината  



Специфична цел.1.1. Развитие на пътна инфраструктура 
Предприети са действия по реализиране на дейности, гарантиращи изпълнението на 
този приоритет, свързани с рехабилитация, ремонт на пътната инфраструктура и 
ремонт на уличната мрежа. 
 

Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се 
рехабилитират участъци от уличните настилки. Тези средства са крайно недостатъчни, 
предвид лошото състояние на пътната инфраструктура. 
 
РЕМОНТИРАНИ УЛИЦИ И  ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА С КАПИТАЛОВИ 
СРЕДСТВА през 2012 година:  

• Реконструкция на улици в населени места на Община Завет както следва: 
гр.Завет-ул.”Христо Ботев”, ул.”Лудогорие”, ул.”Плиска”, ул.”Иван Вазов”, 
ул.”Васил   Левски”, ул.”Г.Милев”; 

      с.Острово-ул.”Лудогорие”, ул.”3-ти март”; 
      с.Брестовене-ул.”Дон”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Арда” 
      с.Веселец- ул.”Христо Ботев”, ул.”Лудогорие”; 
      с.Прелез-ул.”Рила”; 
      с.Сушево-ул.”Руен”; 
      с.Иван Шишманово-ул.”Беласица” 
• Рехабилитация на общинска пътна мрежа на ІV-токласен път 21436 

с.Брестовене-с.Острово, община Завет 
 
Специфична цел.1.2. Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и 
екологична инфраструктура    
Мярка 1.2.4. Управление на твърдите битови отпадъци 
 

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 

През 2012 год. приключи етап „Техническа рекултивация” на проект „Закриване 
и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци –Община Завет” землище 
гр.Завет ЕКАТТЕ 30065, местност „Старите лозя”, имот № 056006. 
 

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 
 

Анализите  на  текущото  състояние  показаха,  че  община  Завет  се  нуждае  от 
ускоряване  на  социално-икономическото  си  развитие  и  стимули  за  преодоляване  
на демографските  проблеми,  генериране  на  растеж  и  устойчиво  развитие  на 
промишлеността, селското и горско стопанство, търговията, услугите и туризма.  
Настоящата  икономическа  ситуация  в  страната  беше  изключително неблагоприятна 
и  за  бюджета  на  общината.  Това  наложи  през  годината  да  се предприемат 
антикризисни мерки и ефективен предварителен и последващ контрол на разходите за 
осигуряване на приоритетно финансиране на определени дейности.  



Независимо  от  влиянието  на  икономическата  криза  в Община Завет  започна 
реализацията на одобрени и финансирани проекти по различни програми, финансирани 
от  европейските  финансови  инструменти,  Републиканския  бюджет  и  бюджета  на 
общината. Това  е израз на последователната политика на общинското ръководство  за 
изпълнение на целите от  „Общинския план за развитие 2007 -2013”   през 2012 година 
за  постигане  на    визията  за  развитие  –  Превръщане  на  община  Завет  в 
конкурентноспособна  община  в  Разградска област  с  високо  качество  на живот.  
Изпълнението  на  мерките  и  дейностите  за  изграждане  на  техническата 
инфраструктура на територията на общината продължава и през  тази година.   
  
По-важни  обекти, които  са в процес на изграждане или  са изградени през 2012 година 
със средства от различни програми, са:   
 
№ Наименование на 

проекта 
Програма Бюджет от 

програмата 
Съфи- 
нан- 

сиране 

Период 
на 

изпълне- 
ние на 

проекта 

Сключен 
договор с 

фирма 
изпълнител 

Позиция 
в 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Закриване и 
рекултивация на 
общинско депо за 
неопасни отпадъци – 
Община Завет” 

ПМС № 209 от 
20 август 2009 
г. за 
осигуряване на 
финансиране 
за 
изграждането 
на регионални 
системи за 
управление на 
битовите 
отпадъци 

458 219,00  
лева 

- 39 месеца 
и 25 дни 

№220 от 
12.12.2011г. 

с фирма  
„Експрес 

Гаранцион” 
ООД 

гр.Варна  
382601,23 

лева 

водеща 

2 Основен ремонт на 
физкултурен салон -
с.Острово, община 
Завет 
 

ПРСР 
МЯРКА 321 

333 344,00 
лева 

- от 
05.2010 г. 

до 
12.2012 г. 

 

№71 от 
23.02.2011г. 

с фирма 
„Строител” 

ООД 
гр.Русе 

водеща 

3 „Благоустрояване на 
централна градска 
част, гр.Завет, област 
Разград” 

 

ПРСР 
МЯРКА 322 

938 294.00 
лева 

 

- от 
10.2009 г. 

до 
04.2012 г. 

№ 120 
от 

21.07.2011г. 
„Експрес 

гаранцион” 
ООД 

гр.Варна 
 

водеща 

4 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 

ПРСР 
МЯРКА 322 

1 493 640.00 
лева 

-     № 85 / 
14.03.2011г. 

„Експрес 
гаранцион”  

ООД 
гр.Варна 

водеща 

 



По Приоритет 2 – Повишаване конкурентоспособността на общинската 
икономика 
           
Специфична цел3. 2:Интегриране към областната система на пазара на труда. 
Предприети са действия по отношение намаляване на безработицата.  
 

• През 2012 година продължава реализирането на дейностите по Проект 
„Разкриване на обществена трапезария в община Завет” стартирал през месец 
декември 2009 г. , 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. 
Сключен Договор №31 от 03.01.2012г. за период от месец януари 2012г. до месец 
април.2012г.  
Сключен Договор № РД 04-169/25.09.2012г. за период 1 месец. 
Сключен Анекс №1 към Договор № РД 04-169/25.09.2012г. за 2 месеца. 
 
 
Трудова заетост.С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община 
Завет кандидатства по няколко програми: 
Ръководството на общинската администрация полага големи грижи за съхраняването и  
развитието на човешкия потенциал в общината. Доказателство за това е големият брой  
обучени кадри от администрацията.  
През  изминалата  година  общината  бе  най-големия  работодател.  За  справяне  с 
голямата  безработица  са  назначени  на  работа  180 безработни  лица  в  дейности, 
финансирани по различни програми, както следва:   
 

 

Национални програми: 
• По Национална Програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост„ е сключен Договор № 705 0274-12-11001/23.12.2011г.  с Агенциата по 
заетостта чрез дирекция „ Бюро по труда„ в гр.Кубрат. 
По програмата са назначени общо 32 от които 1 работник на длъжност „Хигиенист” за 
период от 6 месеца; 3 работника на длъжност „работник поддръжка” за период от 7 
месеца; 8 работника на длъжност „работник поддръжка” за период от 4 месеца и 20 
работника на длъжност „Общ работник в аварийна група”. 
 

• По Национална програма „Помощ за пенсиониране”, сключен Договор № 705 
0193 11 11006 с с Агенциата по заетостта чрез дирекция «Бюро по труда» в гр.Кубрат. 
Назначен 1 работник на длъжност „Работник поддръжка„ за период от 10 месеца и 2 
дни  в общинска администрация. 
 

• По Национална програма „Нова възможност за заетост”, сключен Договор № 
705 0218-12-11018 /14.05.212г. 
Назначени 2 работника на длъжност „Работник поддръжка” за период от 6 месеца в 
общинска администрация. 



 
• По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, 

сключен Договор № 705 0207 11 11009. 
Назначен  1 работник на длъжност „Хигиенист-чистач” за период от 01.10.2011г. до 30-
09.2013г. в пенсионерски клуб-1 гр.Завет. 

• По Национална програма „Старт на кариерата”, сключен Договор № 705 0215 
11 21001 за период от 9 месеца, назначен 1 служител на длъжност „Младши 
счетоводител” в общинска администрация до 16.07.2012 г.  
 

• По Национална програма „Старт на кариерата”, сключен Договор № 705 0393-
12-21001/04.10.2012г.за период от 9 месеца, назначен 1 служител на длъжност 
„Младши експерт” в общинска администрация до 21.07.2013 г.  
 
Оперативни програми: 

• По Проект „Нов избор – развитие и реализация”, BG051PO001-1.1.03 
„РАЗВИТИЕ”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
се изпълняват дейностите:  
�по Договор № ESF – 1103-07-05-D0017 Назначени  20 работника на длъжност „Общ 
работник поддържане на сгради”  и 40 работника на длъжност „Озеленители”за период 
12 месеца. 
�по Договор № ESF – 1103-07-05-D0019 Назначени  26 работника на длъжност „Общ 
работник поддръжка на пътища” за период 12 месеца. 
�по Договор № ESF – 1103-07-05-D0020 Назначени  26  работника на длъжност „Общ 
работник поддържане на сгради” и 26 работника на длъжност „Общ работник 
поддръжка на пътища” за период 12 месеца. 
 
Дейности, подпомагани от Агенция за социално подпомагане чрез създаване на заетост 
за групи в неравностойно положение на пазара на труда 

• по ОП „Развитие на човешките ресурси” 
проект  „Подкрепа  за  достоен  живот”  по  схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001-5.2.09- „Алтернативи”.  
Проектът осигурява предоставяне  на  социална  услуга  „Личен  асистент”  заетост на 
лица с увреждания .  
Изпълнение на дейностите по проекта са реализирани както следва: 
Назначени 25 лични асистенти и 25 потребители на услугата за период от 10.01.2011г. 
до 07.03.2012г. във всички населени места на общината. 
Удължен е срока на проекта е до 08.03.2013г. 
 

• по ОП „Подкрепа за заетост” 
Договор № ESF-1111-07-05-0004/29.10.2012 г. за период 1 година са назначени  15 
работника на длъжност „Работник поддържане на спортни съоръжения”. 
 
. 
Специфична цел.1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура  
Мярка 1.4.3.Оптимизиране на общинската образователна мрежа и подобряване на 
материалното осигуряване за образованието 
За подобряване на сградният фонд и материално техническата база на училищата и 
детските заведения през 2012 година се извърши: 

• Сертифициране по Енергийна ефективност на сгради общинска 
собственост 



• Обследване за енергийна ефективност за общински детски градини и 
училища 

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките 

за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитие 
2007-2013 г. за 2012 година се прилагат:  
 1. През 2012 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване 
условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на 
селищната среда.  

2. Ангажиментите на Община Завет са свързани с поддържането на общинската 
транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна 
инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на 
финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно 
предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за 
интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привличането на нови 
инвеститори в града и общината. Привлечен е значителен външен за общината 
финансов ресурс за подобряване на транспортната инфраструктура. 

3. Местният трудов пазар се характеризира със сравнително ниски нива на 
безработица, но с наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; наличие на 
нерегламентирана сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно 
образователно-квалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо 
потребностите на работодателите.  

4. Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да са 
насочени към изграждането на администрация с много добър капацитет, намаляване на 
бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението и предоставянето на 
услуги. Развитието на административния капацитет в Община Завет е свързано с 
целенасочено обучение и специализация на служителите, повишаване на езиковите и 
компютърните им умения, както и обогатяване на практическия опит чрез участие в 
експертни мрежи за сътрудничество на национално и регионално ниво.  
      

 Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012г. са постигнати с 
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните 
програми.  

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по 
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. 
Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на 
Община Завет и се степенуват според трайността и полезността на последиците от тях 
за настоящето и бъдещето на общината.   

Необходимо е актуализиране на плана с цел същият да се приведе в изпълнимост, 
като разписаните в него дейности се съпоставят, съобразят и „привържат” към 
конкретните финансиращи мерки по съответните Оперативни програми, като на преден 
план се изведат дейностите в сферата на пряката компетентност на Общината. За 
повишаване на ефективността от прилагането на плана е необходимо и разработването 
на годишни програми за реализацията му.   

Също с цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо 
провеждане на срещи с представители на търговски дружества, организации, културни 
и учебни заведения на територията на Община Завет с цел взаимен обмен на 
информация относно изпълнението на мерките. 



С цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо да се разработи 
система за наблюдение на изпълнението на плана, която трябва да включва измерими 
показатели (индикатори), източниците, начините и периодичността за събиране, 
обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели.   

Въпреки кризата община Завет запази високия си кредитен рейтинг. Общината 
остава сигурно място за бизнес и инвестиции. 

През 2012 г. продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно 
осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – 
икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:  

Община Завет – привлекателна за живот, бизнес и отдих, с развити 
конкурентно способни лека промишленост и селско стопанство, осигуряваща 
сигурност, чиста околна среда и висок жизнен стандарт на своите граждани; 
привличаща младите хора и  инвеститори. 
 

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. 

 
 

           1.4. Приемане на Наредба № 25  за пожарната  безопасност  на   
територията на община Завет.  

                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
          Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 123: 
 

За осъществяване на дейностите по пожарната безопасност и защита на 
населението  в  общината при бедствия, представям на вниманието на Общинския съвет 
Завет  проект на Наредба за  пожарната безопасност  на територията на община Завет, с 
която се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирми, 
предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, с цел осигуряване на 
пожарната и аварийна безопасност на територията на  община Завет. През 2011 год. 
бяха издадени и обнародвани редица нови нормативни актове, свързани с дейността на 
органите за пожарна безопасност и защита на населението при бедствия от 
Министерство на вътрешните работи, с които се отмениха действащите дотогава 
наредби. 

По реда на чл. 127ж., ал.1(изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) от Правилника за прилагане 
на  Закона за МВР, за осъществяване на дейностите по пожарна безопасност  и защита  
при бедствия в населените места, органите на държавната власт и местното 
самоуправление осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна   
безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и кметствата, като 
разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението 
специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места. Предвид 
законовите изисквания, както и настъпили изменения в нормативната уредба считам, че 
Общински съвет Завет  следва да приеме  Наредба  за пожарната  безопасност  на 
територията на община Завет.  

Настоящият проект  на Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията 
на община Завет, в съответствие с изискванията на чл.26,  ал.2 от Закона за 



нормативните актове  е публикуван в Интернет страницата на Община Завет на  
01.03.2013 г.  
         Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от Закона за 
нормативните актове, чл.21, ал.2   във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и чл.27, ал.3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/,  Общинският 
съвет гр.Завет  

                                                           РЕШИ: 
 

            1. Приема Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община  
Завет. 

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.  
 
 

 
          1.5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането  местните такси и цени на услуги на Община Завет.  
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
           Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 124: 
 

С Решение № 132 от Протокол №18/26.01.2009 на Общинския съвет гр.Завет на 
основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ е приета  
Наредба № 9 за определянето и администрирането местните такси и цени на услуги на 
Община Завет., изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 28/10.11.2009г., изм. и 
доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по 
Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 
41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г, изм.и доп. с 
Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г.изм. и доп. с Решение № 84 по Протокол 
№ 12 от 29.10.2012 година.  
          С изменението на наредбата с Решение № 84/29.10.2012  година  в  Приложение 
№5  към Глава трета на Наредбата – „Цени на услуги и права предоставяни от 
общината на физически и юридически лица”  по инициатива на  общински съветник 
от състава на Общинския съвет гр.Завет  се   създаде  нов Раздел ІІа  „Такси в 
общински  учебни заведения”. 
           В изпълнение на своите правомощия по чл.31, ал.1, т.5  от Закона  за 
администрацията,  Областният  управител на област с административен център 
гр.Разград  на   основание  чл.45, ал.4 от Закона  за местното самоуправление и 
местната администрация върна  Решение № 84 от 29.10.2012 година за ново 
обсъждане. Мотивите за това становище бяха, че  горепосоченото изменение и 
допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет  не е публикувано 



предварително  в законоустановения  срок на интернет страницата на  Община  Завет,   
съгласно изискванията на чл.26, ал.2 ат Закона за нормативните актове. 
          Със свое последвало решение Общинският съвет гр.Завет отмени  тази промяна в  
Наредба № 9. 
          Заместник кметът на Община Завет,  отговарящ по въпросите на образованието  
проведе нарочна среща с всички   директори на учебни заведения  на територията на  
общината, на която се обсъдиха подробно  необходимостта от въвеждането на такси, 
които да се събират в  учебните заведения  в общината, определи  се  техния вид и 
съответно се направи  предложение   за техния размер.  
         Това  налага настоящата промяна на Наредба № 9  на Общинския съвет  гр.Завет 
за  определянето  и администрирането  местните такси и цени на услуги на Община 
Завет.  
         Настоящият проект за изменение на Наредба № 9, в съответствие с изискванията 
на чл.26,  ал.2 от Закона за нормативните актове  е публикуван в Интернет страницата 
на Община Завет на  01.03.2013 г.  
         Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от АПК, чл.8 от Закона за 

нормативните актове, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/, Общинският  
съвет гр.Завет  

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба за изменение и  допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането   местните такси и цени на услуги  на  Община Завет, както  следва: 
 
 

                                                          НАРЕДБА 
за изменение и допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 
определянето  и администрирането  на  местните такси и цени на услуги на 

Община Завет  
 

§.1. В Приложение №5  към Глава трета  на Наредбата – „Цени на услуги и права 
предоставяни от общината на физически и юридически лица”  прави следните изменения 
и допълнения: 

1. Създава нов  Раздел  ІІ а  -  „Такси в общински  учебни заведения”   с  т.41, 42, 43,44, 
45 и 46 вкл., както следва: 

 
 
№ 

 
Услуга 

Размер на 
таксата 

Заплащане 
на  

таксата 
ІІа Такси  в общинските   учебни заведения   

41 Издаване на служебни бележки, уверения, 
удостоверения и справки, различни от 
задължителната училищна документация  за 
неучащи 
 

 
 

5.00 лв. 

При 
заявяване 
на услугата 



42 Издаване на академична справки от 
средните училища 

5.00 лв. При 
заявяване 
на услугата 

43 Извършване на услуга – компютърен набор, 
рекламни материали – принтер: 

� цветно 
� черно-бяло 

 
 

3.00 лв.  
2.00 лв. 

 на страница 

При 
заявяване 
на услугата 

44 Сканиране на страница А-4 0.50 лв. 
на страница 

При 
заявяване 
на услугата 

45 Извършване на копирни услуги формат А-4-  
цветно 

0.50 лв./стр. 
0.80 лв. 

двустранно 

При 
заявяване 
на услугата 

46 Услуга за ползване на мултимедийна и 
презентационна техника 

20.00 лв./час 
 

При 
заявяване 
на услугата 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 § 2. Настоящата Наредба за  изменение и допълнение  на Наредба № 9 на 

Общинския съвет гр. Завет за определянето  и администрирането  на  местните такси и 
цени на услуги на Община Завет  влиза в сила  след публикуването и на интернет 
страницата на Община Завет в срока  по чл.5, ал.4 от  Правилника  за  организацията и 
дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

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

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

РЕШЕНИЕ № 125: 
 

   При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет за първото  
тримесечие на 2013 година. са постъпили  37  молби  за предоставяне на еднократна  
парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на 
заявителите  или на техни близки.  Всички молби са разгледани на заседание на 
Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт” при Общинския съвет , която прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ на   24 лица, посочени  в  
настоящата докладна. Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, Общинският  съвет  гр.Завет   
 



                                                           РЕШИ: 
    
1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто  и петдесет/  лева 

на Фатме А. Ю.  за лечение. 
2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто  и петдесет/  лева 

на Красимир Х.У.  за закупуване протеза на детето му. 
3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто  и петдесет/  лева 

на  Халил Х.  за  подготовка на   абитуриентски бал.  
4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто /  лева на Бингюл Г. 

Я.  за  лечение на детето и. 
5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на   Вели М. 

В.  за лечение. 
6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Бонка Я. 

И.  за лечение. 
7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  Севдалина 

М.  за лечение. 
8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  Иван Г. Д.  

за лечение. 
9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Гюнайдън 

С. Ю. за лечение на сина му. 
10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  Хюсеин  

Т.   за лечение. 
11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Юнал А. 

от гр.Завет  за закупуване на лекарства. 
12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Севим А. 

за лечение  на съпруга и. 
13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Емин С. за 

погребение на  близък. 
14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Фатме Х. 

Ш. за издръжка на детето и, като средствата се предоставят на директорката на  
СОУ –Завет  за закупуване на дрехи и помагала на детето. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Драгомир 
Т. за погребение на близък. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Юсеин А.  за снабдяване с лични документи. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Евгени В.  за лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Евелин Р.  за издръжка на дете. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Румяна  Руменова Нанева  за снабдяване с лични документи. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Хюсеин А.    за  лични нужди. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Биршеляр И.   за преглед. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Севда 
Ю.  за  лечение на детето и. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  70 /седемдесет/  лева на 
Хюсеин К.  за лечение. 



24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на  
Осман Н.  за лечение. 

 
Общо раздадени средства: 2120 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. 
 
      1.7. Приемане на Общински план по енергийна ефективност за 2013 г.  
                                                                                         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 № 126: 
 

      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 2013година, който 
предлагам на вниманието Ви /приложение №1/. 

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

                                                           РЕШИ: 
1. Приема Общински план за енергийна ефективност на община Завет за 2013г., 
както следва: 

 
ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 
ПЛАН 

по чл.36.ал.2, т. 1 от Закона за енергийна ефективност 
на  Община Завет за 2013 година 

 
1.Съдържание 
 

• Основание за разработване 
• Политика по енергийна ефективност 
• Състояние на енергийното потребление 
• Цел и обхват 
• Избор на дейности и мерки 
• Очаквани ефекти от изпълнението 
• Етапи на изпълнение 
• Източници на финансиране 
• Наблюдение и контрол 



• Оценка на постигнатите резултати 
• Отчет на изпълнението 
• Заключение  

 
 

2.Основание за разработване 
 

Разработването  на  ПЕЕ  от  органите  на  местно  самоуправление  е  
регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност  (ЗЕЕ), Обн. ДВ. бр.98 

от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г. При използване на 
енергийната ефективност като мярка за постигане  на положителни резултати е 
изключително необходимо разработването на програми и планове за енергийна 
ефективност и извършване на енергийни обследвания от специалисти за общинските 
обекти. Всяка администрация  се стреми в постигането на националната индикативна 
цел за енергийни спестявания. 

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

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

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

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

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

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

Един от приоритете и отговорности на българските общини като част от 
Европейското  семейство  и  като  основна  институция  в  системата  на  местното 
самоуправление е съгласно Закона за енергийна ефективност /чл.11/ е изготвянето на  
планове  за  енергийна  ефективност,  както  и  задължителното  сертифициране  на 
всички сгради  - държавна и/или общинска собственост, в експлоатация с разгъната 
застроена площ над 1000 кв. м. /чл.19,ал.2 от ЗЕЕ/.  

В  този  ангажимент  на  община  Завет  попадат  8  броя  сгради /таблица1/ общинска 
собственост в експлоатация с над 1000 кв.м. площ с различно предназначение. Част от 



тези сгради са обновени или реконструирани и върху тях са извършен различни 
енергоефективни мерки. 
 

/таблица1/ Характеристики на сгради общинска собственост с различно предназначение 

РЗП
отоплителен

обем

година на

въвеждане в

експлоатация

работен

режим

кв.м. куб.м. год. дни

1 Общинска администрация 2480,00 2880,80 1963/1990 5

2
СОУ "Св.св.Кирил и Методий"
гр.завет

1480,00 3884,84 1938 5

3 ОДЗ "Слънчо" гр.Завет 2200,00 6600,00 1982 5

4 ОУ “Хр.Ботев” с.Брестовене 3222,00 13048,46 - 5

5 ОУ “Хр.Ботев” с.Острово 1842,00 5005,72 - 5

6 ОУ “Хр.Ботев” с.Веселец 1530,00 1800,00 1961 5

7 ОУ “В.Левски” с.Сушево 1024,00 1300,00 - 5

8 ЦДГ с.Острово 1024,00 2329,00 - 5

наименование на сградата№ забележка

 
Изготвянето на обща концепция за развитието на енергийната ефективност с 

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

4.СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ. 
Текущото състояние на енергийната ефективност на община Завет не се 

различава от това в страната като цяло. 
Основни  енергоносители, ползвани  в  общината  са  електроенергия и твърдо 

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

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



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

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

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

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

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

постоянни  нормативните  изисквания  за  температурен  режим    и  осветеност      на 
общинските  сгради  и уличното осветление. 

3.  Намаляване на вредните емисии от парникови газове, с което ще подобри 
регионалният климат и условията на живот. 

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

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

 
 6.ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ПО    ЕНЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. 
 
  Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на община 
Завет включват основно общински сгради, в т. ч. училища, детските градини и улично 
осветление. 

 
МЕРКИ ПО   ЕНЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 

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

 
В Плана за енергийна ефективност за 2013година се предвижда: 
⇒ Основен ремонт на втора административна сграда на Общинска 

администрация 



⇒ Доизграждане на енергийно ефективно улично осветление 
⇒ Обследване и сертифициране  на сгради общинска собственост в 

експлоатация с разгъната застроена площ над 1 000кв.м: 
     � Общинска администрация 

 
7.Очаквани ефекти  
Най-важните резултати които се цели да бъдат постигнати с реализирането на 

ПЕЕ, са:  
•  икономия на топлинна енергия  
•  икономия на електрическа енергия  
•  икономия на гориво  
•  намалени емисии парникови газове  
•  икономия на средства.  
За  някои  от  мерките  е  възможно  да  се  получи  сравнително  дълъг  срок  на 

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

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

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

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

 
Инвестиционно намерение 
 

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

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



Инвестиционен проект 
 

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

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

• изготвяне на проектно задание; 

• изработване на техническо решение и работен проект; 

• доставка  на отоплителни и промишлени котли,  спомагателни; 

• съоръжения за отоплителните и котелни инсталации; 

• монтаж на енергийното оборудване и предаване   на обекта; 

• пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудването;   

• обучение и подготовка на персонала;  

• гаранционно сервизно и след гаранционно обслужване; 

            Мониторинг 
 

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

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

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

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

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

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

•  разглеждане на резултатите от междинните оценки. 
•  анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите.  
•  оценка на степента на постигане  на целите  и  на устойчивостта на   

резултатите.  



•  разглеждане на предложенията за промяна на мерките.  
•  предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ. 

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

 
 
 

ВИД ДЕЙНОСТ 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОТГОВОРНИК 

Оптимизиране на обема и повишаване 
достоверността на набираната статистическа 
информация 

Постоянен Кмет на община 

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

Постоянен  Кмет на община 

  
10. Източници на финансиране  
 
Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а средство за намаляване 

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

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

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

• финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, 
изпълняващ проекта “под ключ”  

• заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка, най-
често при наличие на допълнителни финансови механизми. 

 
 11. Отчет на изпълнението 
 

Много  важна  част  от  изпълнението  на  програмата  е  периодичната  
съпоставка  с новопостъпилите данни и при необходимост е възможно включване или 



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

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

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

 
Изпълнени мерки: 

 
Доизграждане на енергоефективно улично осветление 
 
12. Заключение 
С  Общинската програма   по  енергийна  ефективност  се  цели  да  се  повиши  

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

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

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

 
            1.8.Приемане на Годишен план за развитие на младежките дейности през 2013 

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 № 127: 
 

      Настоящият общински план за младежта е разработен в изпълнение на Закона за 
младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Той 



отчита спецификата в община Завет и необходимостта от интегриран подход в 
осъществяването на младежка политика. Приоритетите над които ще се съсредоточим, 
са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на младежите през 
настоящата 2013 г. Така планът ще подпомогне годишното им планиране и 
финансиране за устойчиво развитие на младежката дейност в община Завет, в плана са 
предвидени  финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2013 г.  
      Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
чл.16., ал.1 от Закона за младежта Общинският  съвет гр.Завет   
 

                                                           РЕШИ: 
 

1.Приема  годишен план за развитие на младежката дейност както следва : 
 

   ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
2013 година 

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и 
засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат 
дейностите, които да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя 
роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. 

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза. 

Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към 
независимост и самореализация - подчертан стремеж към самостоятелни решения и 
индивидуален подход към живота. 

В община Завет от общо 16184 население, младите на възраст от 15г. до 29г. са 
общо 3260.  

Заетите икономически активните лица от 15 до 64 навършени години са общо 
2987 от тях младите на възраст от 15г. до 29г., са приблизително 190. 

 

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ 
ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ: 

 



I.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 
младите хора 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора, намаляване на броя на отпадащите от училище и повишаване на процента на 
завършилите висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската 
политика за младежта. 

За целта ще им бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат 
подпомагани читалищата като средище за неформално обучение, гражданско участие и 
сцена за културна изява на младите хора. 

Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на 
средното образование. 

Община Завет ще продължи да работи в посока създаване на условия за развитие 
на бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора. 

 



           II.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

Част от инициативите в тази посока ще включат осъществяване на връзки с 
университетите в България и Европейски съюз за повишаване информираността на 
младите хора за възможностите да продължат образованието си. 

Предвидените дейности в тази насока са : 

� Проучвания на специфичните нужди на младото население в Община Завет. 

� Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и 
културни услуги. 

    III. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред 
младежите. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

� Поощряване на развитието на местни младежки организации, които в 
структурите си имат спортни клубове. 

� Стимулиране на младите хора за занимания с масов спорт чрез създаване на 
адекватни условия за безплатно използване на съществуващата спортна 
инфраструктура. 

� Привличане на спортните клубове и организации към процесите, свързани с 
развитието на гражданското общество и развитие на младежката политика. 

IV. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно 
положение. 

Предвидените дейности в тази насока са:  

� Запознаване на ученици в неравностойно положение с условията за безплатно 
следване във Висши учебни заведения на територията на страната. 

� Информиране на обществото за потребностите на младите хора в неравностойно 
положение и възможностите на различните социални програми и общностните 
инициативи за установяване на равни възможности за тях и социалното им 
включване и реализиране в областта на социалната икономика. 

  V. Развитие на младежко доброволчество. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

� Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на 
практиките на полагане и управление на доброволния труд в община Завет 

� Медийно отразяване на организирани доброволчески кампании. 

� Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи. 

VI. Повишаване на гражданската активност. 



Като цяло нивото на участие на гражданските организации в обществения живот 
на Община Завет е нисък.  

  Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на 
решения. 

 VII. Развитие на младите хора в малките населени места. 

  Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и дребния бизнес 
в селските райони, с цел осигуряване на работни места на младите хора по селата. 

  Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и 
изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират върху най- актуалните 
за самите тях теми. 

Въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните структури. 

За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към 
инициативи по превенция на престъпността. 

Организирането на ежегодни информационни курсове в училищата на 
територията на Община Завет за вредата от престъпността, наркотиците, алкохола и 
други бичове на българското общество биха оказали положително влияние при 
изграждането на активна гражданска позиция на младите хора по отношение на 
престъпността. 

 
 
          VIII.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпноста.  
           Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво гражданско 
общество, което да въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните 
структури. 
           За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по 
превенция на престъпността. Организирането на информационни курсове в училищата 
на територията на Община Завет за вредата от престъпността, наркотиците, алкохола и 
други бичове на общество биха оказали положително влияние при изграждането на 
активна гражданска   позиция на младите хора по отношение на престъпността. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА 
ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 
Дейности Инициативи, 

кампании 
Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиран
е 

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  
 
1.1. Създаване на 
оптимални 
възможности за 
насърчаване на 
сътрудничествот
о между 
работодатели и 
училища. 

Организиране на 
среща между 
работодатели от 
Община Завет и 
ученици от 
гимназиален курс 
с цел 
професионална 
ориентация на 
младежите 

 
Директор-
СОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий“, гр. Завет 
Директор - 
Професионална 
гимназия по 
земеделие”К.А.Тимиряз
ев, грЗавет 

 
от 
01.04.2013г. 
до 
31.05.2013г. 

 
 
Не е 
необходимо 

1.2. Насърчаване 
на интереса на 
младите хора 
към развитието 
на общината. 

Тематични 
дискусии в Часа на 
класа на тема : 
„Община Завет и 
младите хора - 
партньори за общо 
бъдеще“ 

Гл.експерт  
„Образование и 
култура” и  
класните 
ръководители   
 

 
от 
01.05.2013г.  
до 
01.06.2013г. 

 
Не е 
необходимо 

 
 
1.3. Стажуване в 
общинска 
администрация 
 
 
 

 
Създаване на 
възможности за 
стаж по 
стажантски 
програми 

 
 
Община Завет 
подпомагане“ 

 
 
През годината 

 
 
По програми 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  
 
2.1. Запознаване 
на младите хора 
с възможностите 
за 
кандидатстване 
във Висши 
учебни 
заведения. 

 
„Информационна 
кандидат-
студентска 
кампания“ 
2013/2014 

Гл.експерт  
„Образование и 
култура”, Директор-
СОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий“ гр. Завет,  
Директор – ПГЗ 
”К.А.Тимирязев”, 
гр. Завет 

 
 
от 
01.05.2013г.  
до 14.05.2013г 

 
 
Не е 
необходимо 

2.2. Запознаване 
на 
учениците, 
завършващи 
основно 
образование с 
условията за 
прием в двете 
гимназии на 
територията на 
Община Завет. 

 
 
Община Завет - 
средище за 
подготовка на 
кадри със средно 
образование 

 
Гл.експерт  
„Образование и 
култура” и 
Директорите  на 
четирите основни 
училища на 
територията на Община 
Завет 

 
 
от 
01.05.2013г.  
до 
30.05.2013г. 

 
 
 
Не е 
необходимо 



2.3. 
Организиране на 
безплатни 
курсове за 
компютърна 
грамотност, 
достъп до 
интернет. 

 
 
Програма 
„Глоб@лни 
библиотеки - 
България“ 

 
 
Народни 
Читалища 

 
 
През годината 

 
 
По програма 

3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите 
 
3.1. Поощряване 
развитието на 
местни младежки 
спортни клубове 
. 

 
Финансиране на 
спортни клубове 
на територията на 
Община Завет в 
размер на  
34 000 лв. 

 
 
Община Завет 

 
 
През годината 

 
Общински 
бюджет 

3.2. Стимулиране 
на детския и 
младежки спорт. 

Участие в 
ученически игри, в 
спортни 
състезания, 
кросове и щафети 

Гл.експерт  
„Образование и 
култура” , Директори, 
учители по физическо 
възпитание, 
председатели на 
спортни клубове 

 
 
През годината 

Общински 
бюджет, 
Делегиран 
училищен 
бюджет 

4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 
 
4.1. Финансово 
подпомагане на 
младежи в 
неравностойно 

Отпускане на 
безвъзмездна 
финансова помощ 

 
Общински съвет, 
 гр. Завет 

 
През годината 

 
Общински 
бюджет 

5. Развитие на младежкото доброволчество 
 
5.1. Осигуряване 
на заетост на 
младите хора по 
време на 
доброволчески 
акции. 

Доброволческа 
акция „Да 
изчистим 
България“ 

Общинска 
администрация Кметове 
на населени места 
Директори на училища 

 
20 .04. 2013г. 

 
Общински 
бюджет 

Доброволческа 
акция „Засади 
дърво“ 

Общинска 
администрация 
Директори на училища 

 
22 .04. 2013г. 

 
Общински 
бюджет 

6. Повишаване на гражданската активност 
6.1. 
Съпричастност 
на младите хора 
в управлението 
на общината. 

Един ден, в който 
управляват 
младите - „Кмет и 
ръководство на 
община за един 
ден“ 

Общинска 
Администрация,  
Директор-
СОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий“, гр. Завет 
Директор - 
Професионална 
гимназия по 
земеделие”К.А.Тимиряз
ев, грЗавет 

 
 
 
 
 
м. Октомври, 
2013г. 

 
 
 
 
Не е 
необходимо 

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 
7.1. Подпомагане 
дейността на 
читалищата в 

 
Оказване на 
съдействие по 

 
 
Общинска 

 
 
 

 
 
Не е 



селата като 
културно- 
информационни 
центрове. 
 
 

програма 
„Глоб@лни 
библиотеки“ и 
осъществяване на 
културни 
мероприятия. 
 

администрация 
Читалища 

През 
годината 
 

необходимо 

8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 
8.1. Превенция 
на 
правонарушения
та, извършени от 
млади хора. 

Информационно- 
образователна 
кампания на 
МКБППМН. 

 
 
Председател 
МКБППМН 

 
 
м. септември 

 
Бюджет 
МКБППМН 

8.2. Запознаване 
на родителската 
и учителската 
общност с новите 
явления и 
опасности пред 
младите хора. 

Провеждане на 
лекции, беседи, 
разговори и 
родителски срещи, 
засягащи наболели 
проблеми като 
трафик на деца и 
хора, злоупотреба 
в Интернет 
пространството, 
наркозависимост и 
др. 

 
Гл.експерт  
„Образование и 
култура”,  
Председател 
МКБППМН, 
Представител на РУП-
Кубрат,  
Класни 
ръководители 

 
 
 
 
 
През годината 

 
 
 
 
 
Не е 
необходимо 

 
 

2 .  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областен управителна 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. 

 
 

 
               1.9. Кандидатстване на Община Завет за  отпускане на безлихвен заем от 

ПУДООС за реализация  на проект „ Проект за подобряване на системата  за 
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет. 

                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
        Общинският  съвет  гр.Завет с 13 /тринадесет/ гласа „За”, „Против”–2 /двама/, 
„Въздържали се”– 1 /един/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване прие следното     
 

РЕШЕНИЕ № 128: 
 
Реализирането на проекти в областта на управление на отпадъците се подпомага 

със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. Подлежат на 
финансиране проекти по програма за въвеждане на система за организирано събиране и 
транспортиране на отпадъците от населените места, като финансирането е под формата 
безлихвен заем, който може да бъде отпускан на общини в размер до 100% и на 
търговски дружества и еднолични търговци в размер до 70% от общата стойност 
на проекта .Срокът на погасяване е: до 1 година – за краткосрочни заеми; от 1 до 5 



години – за дългосрочни заеми. За обезпечаване на заемите се изисква запис на заповед 
или писмо за намерение от страна на банка, че ще издаде банкова гаранция. 

Наличния машинен и контейнерен парк  е недостатъчен да извършваме 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване от всички населени места в Общината 
до регионалното депо в гр.Разград. Продължава изхвърлянето на битови отпадъци на 
нерегламентирани за това места от недобросъвестни граждани особено в тъмната част 
на денонощието. Всяка година общината  заделя значителни средства от бюджета за 
почистване на нерегламентираните сметища. Сключени са договори с фирма, която има 
необходимата техника. 
 За отпускане на този безлихвен заем е необходимо решение на Общински съвет 
гр. Завет за ползване на заема в съответствие с критериите и условията за финансиране 
на проекти в областта на управление на отпадъците, определени от ПУДООС. 
 
             Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 13, чл. 14 и чл. 
17 от Закона за общинския дълг, чл.9 и чл.11 от Наредба №20 за провеждане на 
обществено обсъждане за поемане на общинския дълг в община гр.Завет, Общинският 
съвет гр.Завет 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в размер до 300 000 лв. за 
реализация на проект „Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване в община Завет”  

при следните условия: 
1.1. Максимален размер на дълга /номинална стойност/- 300 000 лв.; 
1.2. Валута на дълга – лева; 
1.3. Вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към 
Министерство на околната среда и водите; 

1.4. Начин на обезпечаване – чрез подписване запис на заповед; 
1.5. Условия на погасяване: 

- срок на погасяване – до пет години, в.т.ч.:  
  - до 24 месеца гратисен период, 
  - до 36 месеца срок на възстановявяне - средствата да се 

възстановят на ПУДООС съгласно погасителен план. 
1.6. Лихвен процент – няма /безлихвен заем/. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и представи в ПУДООС 
всички необходими документи, отнасящи се до получаване на безлихвения заем. 

3. Възлага на Кмета на Община Завет да подпише Договор за безлихвен заем, по 
провилата, условията и реда за отпускане на безлихвени заеми от ПУДООС. 

4. Във връзка с обезпечаването на кредита по т.1, упълномощава Кмета на 
Община Завет да подпише запис на заповед. Записът на заповед се издава за срок: от 
подписване на договора с ПУДООС и изтича най-малко един месец след падежа на 
последната вноска по погасителния план 
           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. 



                   1.10 Приемане на Наредба № 24 за  стопанисване, управление и предоставяне  
за ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд на теритарията на 
община Завет. 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 129: 
 

          С предлагания проект на Наредба се уреждат реда и начина за стопанисване, 
управление и предоставяне за ползване на пасища и мери от общинския поземлен 
фонд на територията на община Завет. 
          Глава V от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в 
Глава Х от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ са определени условията и реда за 
отдаване под наем или аренда на пасища и мери за индивидуално и за общо ползване.  
          На основание чл.37н от ЗСПЗЗ има издадена Заповед № РД 09-116 / 21.02.2011 
г. на министъра на земеделието и храните, в която са определени реда и условията за 
ползване на пасища и мери от ОПФ и ДПФ и други изисквания за режима на 
управление и контрол за ползването на мерите и пасищата. 

За да се регламентират условията и реда за ползване и предоставяне на пасищата 
и мерите от общинския поземлен фонд на територията на Община Завет е 
необходимо да се приеме наредба. 
          На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на 
Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община  Завет на  15.01.2013  
година..  
          Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от Административно 

процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 във връзка с 
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/,  чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.37и – чл.37п от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ, чл.5, ал.4 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/, Общинският 
съвет гр.Завет   

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба № 24 за стопанисване, управление и предоставяне за 
ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на 
община Завет, както следва: 

 
 

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. 

 
 



        1.11. Упълномощаване на представител на Община Завет  за участие в заседание 
на Общото събрание на съдружниците на „ВиК - ООД” гр.Исперих на  11.04.2013 
година. 
                                                                                         Докл.: М.Хасан-Председател ОбС   

Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване прие следното 
     

РЕШЕНИЕ № 130: 
 

     В Деловодството на Общински съвет – Завет е постъпила Покана-Дневен ред с Вх. 
№ 03-177/27.03.2013 година от Управителя на „В и К- ООД” гр.Исперих – инж.Илия 
Илиев за свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на 
11.04.2013 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 или 
посочен от него заместник кмет на Община Завет,  да представлява Община Завет в 
Общото събрание на съдружниците на „ВиК - ООД” гр.Исперих,  което ще се проведе 
на  11.04.2013 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. № 03-177/27.03.2013 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 2012г. и приемане на  Счетоводния баланс и Отчета за 
приходите и разходите на дружеството за 2012г. 

     По точка 1.1. Да гласува „ЗА”  приемане на решение за бракуване на 27  
позиции  дълготрайни материални активи, собственост  на дружеството,  съгласно 
Заповед № 34/ 20.08.2012 година. 

      По точка 2.  Да гласува „Против” освобождаване  от отговорност на 
управителя на „ВиК –ООД” гр.Исперих за 2012 година. 

      По точка 3.  Да гласува „ЗА” разпределение на печалбата за 2012 година. 
      По точка 4.  Да гласува „ЗА” приемане на доклад на одитния комитет към „ВиК 

–ООД” гр.Исперих . 
      По точка 5.  Да гласува „ЗА” избор на одитор за проверка и заверка на 

годишния счетоводен отчет за 2013 година на „ВиК –ООД” гр.Исперих, съгласно, 
Резолюция №1/15.03.2013г. на одитния комитет на дружеството до общото събрание на 
съдружниците. 
            2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и 
Областния управител  на област Разград в седем 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. 

 
 
Председател  на  Общинския съвет  гр.  Завет :   Мехмед Хасан 



 


