
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол  №  30 от  05.03.2014  година 

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

1.1. Приемане на Общински план по енергийна ефективност  за  2014 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 № 203: 

 

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

в съответствие с изискванията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие е 

изготвен Общински план за Енергийна ефективност на Община Завет за 2014година, 

който  е предложен на вниманието  на Общинския съвет. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, Общинският  съвет 

гр. Завет  

РЕШИ: 
 

1. Приема Общински план за енергийна ефективност на община Завет за 2014г. 

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. 

 

 

           1.2. Реконструкция на спортен комплекс в с.Брестовене, 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 № 204: 

 

С ПМС №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, 

Раздел II, т.4.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2014 

година са разпределени средства от  Публичната инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“ за приоритетни програми и проекти на местните 

власти и на министерствата. 



 Одобрената за финансиране програма на Министерство на младежта и спорта е 

„Изграждане на многофункционални спортни площадки в общински центрове и 

покрити плувни басейни в тях“. 

 Община Завет е включена с проект „Реконструкция на спортен комплекс в 

с.Брестовене, община Завет“ на стойност 230 000.00 лв. с ДДС. 

В проектното решение се разглежда възможността за реконструкция и 

рехабилитация на съществуващ спортен терен. Теренът е част от парк, разположен в 

централната част на населеното място, по продължение на главния път - Завет - Кубрат.  

Проектът предвижда рехабилитация на настилката на футболното игрище  чрез 

заравняване и затревяване с тревна смеска, подходяща за спортни терени. 

Рехабилитацията обхваща и трибуните към спортния терен, като се предвижда 

реконструкция на съществуващите трибуни, както и полагане на дървени пейки за 

сядане върху тях. Предвижда се ремонт на сградата, в която са разположени 

съблекалните. 

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

местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Завет 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава своето съгласие за извършване на реконструкция на спортен 

комплекс в с.Брестовене, община Завет от Министерство на младежта и спорта по 

програма „Изграждане на многофункционални спортни площадки в общински 

центрове и покрити плувни басейни в тях“. 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

           1.3. Реконструкция на спортен комплекс в  с.Острово, 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 № 205: 

 

С ПМС №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, 

Раздел II, т.4.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2014 

година са разпределени средства от  Публичната инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“ за приоритетни програми и проекти на местните 

власти и на министерствата. 

 Одобрената за финансиране програма на Министерство на младежта и спорта е 

„Изграждане на многофункционални спортни площадки в общински центрове и 

покрити плувни басейни в тях“. 

 Община Завет е включена с проект „Реконструкция на спортен комплекс в 

с.Острово, община Завет“ на стойност 130 000.00 лв. с ДДС. 

В проектното решение се разглежда възможността за реконструкция и 

рехабилитация на съществуващ спортен терен. Теренът е част от парк, ситуиран в 



с.Острово. Проектът  предвижда рехабилитация на настилката на футболното игрище, 

чрез заравняване и затревяване с нова растителност. Проектното решение предвижда 

разполагането на напълно оборудва съблекалня с размери 1200/300 см.  височина 

300см. Рехабилитацията обхваща и трибуните към спортния терен, като се предвижда 

реновиране на съществуващите бетонни трибуни, както и полагане на дървени пейки за 

сядане върху тях.  

 

  Предвид гореизложеното ина основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Завет 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава своето съгласие за извършване на реконструкция на спортен 

комплекс в с.Острово, община Завет от Министерство на младежта и спорта по 

програма „Изграждане на многофункционални спортни площадки в общински 

центрове и покрити плувни басейни в тях“.  
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския съвет гр.Завет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


