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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                      
                                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                       От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 39 от 18.02.2019 година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Разпореждане с имоти–частна общинска собственост в с. Острово и  с. Прелез. 

                                                                         Докл.: Е.Бахар –Зам.кмет на Община 
                                                                                      
        Общинският съвет гр. Завет с  11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват - 4(четирима)  от проведеното  поименно  
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 426 
 

     С решение № 403 по Протокол № 38 от 31.01.2019 г. Общински съвет – гр. Завет 
прие годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
при Община Завет за 2019 г., в раздел Б. „Имоти, които община Завет има намерение да 
продаде”, са включени 5 броя земеделски земи, които ще бъдат обект на разпореждане 
през настоящата година. За имотите има съставени актове за частна общинска 
собственост, издадени са данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК.  

     В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 на Общинския съвет, гр. Завет 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определен 
редът за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно чрез провеждане на 
публичен търг, като в случаите на сделки по разпореждане, кметът на общината възлага 
на оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на общинското имущество, 
предмет на търга. Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за 
разпоредителна сделка. С тази цел са възложени и изготвени пазарни оценки на имоти от 
лицензиран оценител, както следва: 

 

№ по 
ред 

НТП 
Документ 

за 
собственост 

Имот 
Площ 
/дка/ 

Категория   Землище 
Данъчна 
оценка 

Пазарна 
оценка 

1. Нива 
АЧОС № 671 
25.01.2017 г. 

021002 138,146  III с. Прелез 21322,80 125252,37 

2. Нива 
АЧОС № 672 
25.01.2017 г. 

 034023 124,433 ІІІ с. Прелез 19206,20 111574,92 

3. Нива 
АЧОС № 673 
25.01.2017 г. 

 003034 38,156 ІІІ с. Прелез 3926,30 32432,60 

4. Нива 
АЧОС № 674 
25.01.2017 г. 

 003035 44,667 ІІІ с. Прелез 4596,20 38562,51 

5. Нива 
АЧОС № 926 
03.08.2018 г. 

 149024 1,275 ІІІ с. Острово 168,70 1020,00 

 
    Настоящото предложение е изготвено с оглед изпълнението на Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. и реализирането 
на постъпления в общинския бюджет, с цел нейното изпълнение.  
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    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 

4, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от Наредба 
№ 2 на Общинския съвет, гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинският  съвет  гр. Завет 

   
                                                           РЕШИ:    
 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – 
частна общинска собственост от общинския поземлен фонд, подробно описани в т. 2. 

2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на земеделски земи, както следва: 
2.1. Имот № 021002 с площ от 138,146 дка, трета категория, местност „Край село”, 

НТП: Нива, находящ се в землище на с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 671/25.01.2017 г.  
Данъчна оценка на имота: 21322,80 лева. 
Пазарна оценка на имота:  125252,37 лева. 
Определя начална тръжна цена: 125 252,37 лева. 
2.2. Имот № 034023 с площ от 124,433 дка, трета категория, местност „Орта бурун”, 

НТП: Нива, находящ се в землище с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 672/25.01.2017 г. 
Данъчна оценка на имота: 19206,20 лева. 
Пазарна оценка на имота:  111574,92  лева. 
Определя начална тръжна цена: 111 574,92 лева. 
2.3. Имот № 003034 с площ от 38,156 дка, трета категория, местност „Мая даа”, НТП: 

Нива, находящ се в землище с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 673/25.01.2017 г. 
Данъчна оценка на имота: 3926,30 лева. 
Пазарна оценка на имота:  32432,60  лева. 
Определя начална тръжна цена: 32 432,60 лева. 
2.4. Имот № 003035 с площ от 44,667 дка, трета категория, местност „Мая даа”, НТП: 

Нива, находящ се в землище с. Прелез, ЕКАТТЕ 58147, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 674/25.01.2017 г. 
Данъчна оценка на имота: 4596,20 лева. 
Пазарна оценка на имота:  38562,51  лева. 
Определя начална тръжна цена: 38 562,51 лева. 
2.5. Имот № 149024 с площ от 1,275 дка, трета категория, местност „Коренежа”, НТП: 

Нива, находящ се в землище с. Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 926/03.08.2018 г. 
Данъчна оценка на имота: 168,70 лева. 
Пазарна оценка на имота:  1020,00  лева. 
Определя начална тръжна цена: 1 020,00 лева. 
3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.2.1-5 – 5 % от началната 

тръжна цена. 
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.2.1-5 – 50 % 

от началната тръжна цена. 
5. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община 

Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. 
6. Спечелилите публичния търг участници, с които ще бъдат сключени договори за 

покупко-продажба на земеделска земя от ОПФ следва да влязат във владение до 
31.12.2019 г., с подписан протокол за предаване на имот. 
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7. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
продажба на горепосочените имоти по законоустановения ред.   

8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

 
 

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

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 39  от  18.02.2019  година 
 
 
 

 ПО ТРЕТА  ТОЧКА 
         Определяне на наемни цени на имоти - общинска собственост, отдадени под 
наем по  Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет за календарната 2019 година.  

                                                                         Докл.: Е.Бахар –Зам.кмет на Община 
 

         Общинският съвет гр.Завет  с  12(дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 2(двама), отсъстват - 3(трима) от проведенот поименно гласуване  
прие 
 

РЕШЕНИЕ  № 427 
 

В чл. 25, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет е заложено, че при сключване на 
договори за отдаване под наем в тях се предвижда увеличаване на наемната цена с 
коефициент равен на официалния инфлационен индекс на потребителските цени, 
публикуван от Националния статистически институт, след решение на общинския съвет 
гр. Завет.  

След писмено запитване с изх. № УД-02-20-29/09.01.2019 г. до Националния 
статистически институт, Териториално статистическо бюро – Север, Отдел 
Статистически изследвания – Разград е получен отговор с вх. № УД-02-20-29/25.01.2019 
г., от което е видно, че индексът на потребителските цени за месец Декември 2018 г. 
спрямо месец Декември 2017 г. е  102,7 %,  т.е.  инфлацията е 2,7 %. 

Съгласно чл.25, ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет, по 
мотивирано предложение на кмета на общината и след решение на ОС наемните цени по 
сключени договори за наем на имоти по чл. 23, ал. 1 и ал. 3, могат да се увеличат с 
размер на официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 
Националния статистически институт. 

 
           Предвид гореизложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 4 от Наредба 
№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – гр. Завет, Общинският  съвет  гр. Завет 

   
                                                           РЕШИ:    

 
 

 1. Наемните цени на сключените с наемателите договори по реда на Наредба № 2 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – гр. Завет да се увеличат със 2,7 %.  
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 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

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

                                                              Р Е Ш Е Н И E 
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
 

 
    ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

        Проект на  Правилник за изм. и доп. на правилник за организацията, дейността, 
структурата, числения състав и управлението на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство“. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
         Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима)  от проведеното  гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 428 
 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти” предостави възможност на 
бенефициенти да подават проектни предложения по Приоритетна ос 2: Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в 
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 
улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един 
краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Община Завет кандидатства с проектно предложение с наименование „Развитие 
на социалното предприемачество в община Завет“ във връзка с което е подписан 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с рег. № 
BG05M9OP001-2.010-0328-С01. Проектът е на стойност 390 628,00 лв. и срок на 
изпълнение 17 месеца. 

Основна цел на проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за 
социално включване на лица от уязвими групи чрез насърчаване на социалното 
предприемачество и създаване на подходящи условия за тяхната професионално 
интеграция в сферата на социалната икономика.  
            Във връзка с реализирането на проекта, Общинският съвет гр. Завет с Решение  № 
351, прието по Протокол № 31 от 28.06.2018 година създаде  общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” към Общината по реда на чл. 
52 и 53 от Закона за общинската собственост, което функционира като специализирано 
звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги. 

Социалното предприятие се  явява второстепенен разпоредител на бюджетни 
средства   и осъществява дейността си  въз основа на правилник, приет с  Решение  № 351 
/28.06.2018 година  на Общински съвет.  
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С правилникът  се определят предмета на дейност, структурата, управлението, 
численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на 
предоставеното му общинско имущество. 
           Със стартирането работата на  „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” се направи  обстоен  преглед на  текстовете, разписани в правилника. За 
ефективното функциониране на социалното предприятие се налага прецизиране на част от 
текстовете  на  Правилника  за организацията, дейността, структурата, численият състав и 
управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство“. 
 На основание чл. 26, ал. З от Закона за нормативните  актове, изготвеният проект  
на Правилник за изм. и доп. на правилник за организацията, дейността, структурата, 
числения състав и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство“ е публикуван на интернет страницата на Община Завет  
на 31.01.2019 година. Към настоящия момент няма постъпили предложения по него. 
             
            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет  гр. Завет  
 
                                                                РЕШИ: 
 
           1. Приема Правилник за изм. и доп. на правилник за организацията, дейността, 
структурата, числения състав и управлението на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство“, съгласно Приложение № 1. 
           
           2. Възлага на Директора на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство“ да извърши необходимите фактически и правни 
действия за изпълнение на взетото решение. 
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

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

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

                                                                 Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
 
        ПО ПЕТА ТОЧКА 

          Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи 
на община Завет за 2019 година. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община          
 

        Общинският съвет гр.Завет  с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима)  от проведенот поименно гласуване  
прие           

РЕШЕНИЕ  № 429 
 

         Бюджетът на Община Завет за 2019 година е приет с Решение № 423 с Протокол № 
38 от 31.01.2019 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на разчета за 
финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 2019 година.  
        След анализиране на обектите в разчета за капиталовия разходи на Община Завет за 
2019 се налага да извърши корекция в бюджета на Община Завет в частта на капиталовите 
разходи. Корекцията се извършва за да се прецизира обект „реконструкция и 
рехабилитация на улици в населени места на Община Завет“, в които се добавят 
конкретните улици за СМР – гр.Завет, улица „Хан Крум“ от ОК 149 до ОК161 и 
с.Брестовене, улица „Хаджи Димитър“ от ОК 90 до ОК 98. Към този обект се добавят и 
суми за строителен надзор, авторски надзор и ОСИП от преходния остатък §40-00 за 2018 
година. 
         Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 124, ал. 2 и  чл. 125, ал. 1 т.1 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    

 
1. Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г. съгласно Приложение №1; 
2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2019 година съгласно Приложение №2; 
3. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 

Община Завет за 2019 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 
(Единна бюджетна класификация). 

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

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

                                                                 Р Е Ш Е Н И E 
                           От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
 

   ПО ШЕСТА ТОЧКА 
       Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2018 г. по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение 
„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед на заместник-
министъра на земеделието,  храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-
2020 г.  
                                                                               Докл.: Е.Бахар –Зам.кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, 
прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 430 
 

           В деловодството на Община Завет  е постъпило писмо с  наш Вх. № УД-02-21-8/ 
13.02.2019 г. от  СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ с искане 
за издаване на Запис на заповед от Община Завет, в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2019 г. за Сдружение „Местна 
инициативна група Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 6, 7 и ал. 8 от Наредба № 1 от 22 
януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 
стратегия за ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

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

земеделието, храните и горите, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 
г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 
ВОМР“, одобрените Местни инициативни групи имат право да заявят авансово плащане в 
размер на 50 % от одобрената финансова помощ за съответната година.  
 Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията 
за водено от общностите местно развитие, за 2019 година, е в размер на 173 993,93 лв. (сто 
седемдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три лева и деветдесет и три стотинки). 
 Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да заяви авансово плащане 
в размер на 79 496,00 лв., МИГ Завет – Кубрат е длъжна да представи задължителен набор 
от документи. Два от тези документа са: 

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от Публичноправен 
орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното 
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авансово плащане за срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за 2019 
г. удължен/и с 6 месеца; 

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

 Издадената Запис на заповед, от Община Завет, следва да обезпечава сумата 
39 748,00 (тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева, която се 
явява половината от заявената авансова помощ. И за останалата част - 39 748,00 лева, от 
Община Кубрат.  
 Срокът за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба 
№ 1 от 22 януари 2016 г.  е  един месец от издаване на заповедта за одобрение на бюджета 
за 2019 г. от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 
 Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет гр. Завет, 
за издаване на Запис на заповед.       

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24,  чл. 27, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 7, 
ал. 6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 
ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено между Управляващия орган на 
ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“  и Заповед 
на заместник-министъра  и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на 
проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2018 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет – 
Кубрат“, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по 
БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме Добруджан, Общинският  съвет  гр. 
Завет   

                                                           РЕШИ:    
                     
  1.  Упълномощава  Кмета  на  Община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  размер  на  
39 748,00 (тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева за 
обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2019 г. на Сдружение 
„Местна инициативна група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2018 г.  по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съгласно Заповед  на заместник-министъра  и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 
и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № 
РД 50-139 от 21.10.2016 г. 
 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  
представлявано от Халиме Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

            3 Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния 
управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

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

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

                                                                Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
 

               ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
              Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Завет” за 2018 г.    

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама)  прие  следното 
                                                             

РЕШЕНИЕ  № 431 
 

В съответствие с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на  животните 
(ЗЗЖ) Общинския съвет – Завет с Решение № 266 по Протокол №24 от 17.11.2017 г. прие 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Завет за периода 2017- 2020 г. Разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ налага Кметът 
на общината ежегодно да изготвя отчет за изпълнението на програмата за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, който да бъде 
внесен и до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

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

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

 
                                                                      РЕШИ: 

  
1. Общински съвет - Завет приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 
„Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Завет” за 2018 година, 

  2. Указва на Кмета на Община Завет да внесе Годишния отчет за изпълнение на 
дейностите по „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет” за 2018 година пред Областна дирекция по безопасност на 
храните гр. Разград. 

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

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

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
 

   ПО ОСМА  ТОЧКА 
                Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на 
околната среда” и „Програма за управление на отпадъците” за 2018 година 
                                                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) прие  следното           
                                                             РЕШЕНИЕ  № 432 
           В член 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е регламентирано 
разработването, приемането и отчитането на програмите за опазване на околната среда от 
кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда на 
общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а 
кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на 
програмата за околна среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация и в 
РИОСВ (чл. 79, ал. 6)  

Кметът на общината разработва и изпълнява и Програма за управление на 
отпадъците (ПУО) за територията на съответната община (чл. 52, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците - ЗУО), като ПУО е неразделна част от общинската програма 
за околна среда (чл.52, ал. 2 ЗУО). Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 
март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна 
година (чл. 52, ал. 9 ЗУО). В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони Община 
Завет има изготвени  „Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2015-
2020” и „Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2015-2020”. Предстои 
Общинския съвет – Завет да приеме годишния отчет за изпълнение на програмите за 2018 
година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 79, ал. 
5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците, Общинският  съвет  гр. Завет  
                                                                    РЕШИ: 
 
           1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната 
среда” и „Програма за управление на отпадъците” на Община Завет за 2018 г. 
            2. Възлага на Кмета на Община Завет да представи годишния отчет за изпълнение 
на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на отпадъците” 
на Община Завет за 2018 г. в  РИОСВ - Русе. 
           3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

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

                                                              Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
             Отчет на план-сметката за разходите на Общинско предприятие 
''Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'' за 
2018 г. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване,  
прие следното 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 433 
 

 Община Завет кандидатства с проектно предложение с наименование „Развитие на 
социалното предприемачество в община Завет“ във връзка с което е подписан 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с рег. № 
BG05M9OP001-2.010-0328-C01. Проектът е на стойност 390 628 лв. със срок на 
изпълнение 17 месеца. 

С Решение № 351 от  Протокол № 31 от 28.06.2018 г. на Общинския съвет – Завет е 
създадено общинско предприятие ''Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Завет''. 
С решението е приета план-сметка за разходите на Общинско предприятие ''Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'' за 2018 г. 

В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи предложение в Вх. 
№ УД-02-19-43/14.02.2019 г. от директора на общинско предприятие ''Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'', относно План-сметка за 
разходите на Общинско предприятие ''Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Завет'' за 2019 г. 

В отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г.  на община Завет в отчетна 
група ''Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС) '' е включен отчетът на 
второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие ''Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Завет''. Средствата по проекта се отчитат в 
дейност 589 ''Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта''. 

Отчет към 31.12.2018г.: 
- Заплати на перонала  - 54 390 лв.; 
- Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 6 949 лв.; 
- Задължителни осигурителни вноски от работодатели за ЗО – 2 635 лв.; 
- Задължителни осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО – 930 лв.; 
- Разходи за външни услуги – 45 лв. 
- Разходи за застраховки – 629 лв. 
Общо разходи за дейността по проекта  - 65 578 лв. 
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За осъществяване на дейността си предприятието към 31.12.2018 г. е ползвало 
временен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 65 578 лв. 
 

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА,  
Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    

                     
1.Приема отчет на план-сметката за разходите на Общинско предприятие 

''Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'' за 2018 г. в 
размер на 65 578 лв. 
 

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

 
           
 
            

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

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
            

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 
             План-сметка за разходите на Общинско предприятие ''Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'' за 2019 г. 
                                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване 
прие следното 
 
                                                            РЕШЕНИЕ  № 434 
 

Община Завет кандидатства с проектно предложение с наименование „Развитие на 
социалното предприемачество в община Завет“ във връзка с което е подписан 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с рег. № 
BG05M9OP001-2.010-0328-C01. Проектът е на стойност 390 628 лв. със срок на 
изпълнение 17 месеца. 

С Решение № 351 от Протокол № 31 от 28.06.2018 г. на Общинския съвет – Завет е 
създадено общинско предприятие ''Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Завет''. 
С решението е приета план-сметка за сметка за разходите на Общинско предприятие 
''Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'' за 2018 г. 

Бюджетът  на Община Завет за 2019 година е приет с Решение № 423 с Протокол 
№ 38 от 31.01.2019 г. от Общинския съвет на гр. Завет. В приложение № 10  - 
Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2019 г. към решението за приемане 
на бюджета за 2019г. са предвидени средства в размер на 43 000 лв. за 6 (шест) месеца за 
устойчивост на проект с наименование „Развитие на социалното предприемачество в 
община Завет“. Дейностите по проекта са обезпечени финансово със средства от 
Европейския съюз за 17 месеца, а за останалите 6 месеца средствата се осигуряват от 
бюджета на общината (собствени приходи). 

В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи предложение в Вх. 
№ УД-02-19-43/14.02.2019 г. от директора на общинско предприятие ''Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'', относно План-сметка за 
разходите на Общинско предприятие ''Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Завет'' за 2019 г. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6  и т. 23 от ЗМСМА,  

Общинският  съвет  гр. Завет  
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                                                           РЕШИ:    
 
1. Приема План-сметка за разходите на Общинско предприятие ''Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет'' за 2019 г. , съгласно 
Приложение  № 1 
 
           2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
            Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                               Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
            

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                      Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
                                                                                

 Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) прие следното 
 
                                                                     РЕШЕНИЕ  № 435 
 
              В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  от  края на  
декември  2018 г. до средата на месец  февруари 2019 година  са  постъпили  41  заявления  
за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  
за  здравословни проблеми на заявителите  или на техни близки.  Всички молби са 
разгледани на  заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване 
и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет. Комисията прие 
следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на 40  лица, 
подробно описании в  настоящето предложение.  

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

 
                                                                    РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00  лева на Мелегбер  
Мехмедова, с. Острово, Трети март №  за  неотложни социални нужди. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00  на Калинка  
Стоянова, гр. Завет, Лудогорие № .. за  неотложни социални нужди.  

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 на Невена  
Стоянова, с. Острово, Черно море №.. за неотложни социални нужди. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева  на Хедие  
Панчоолу, Острово, Тракия № … за  неотложни социални нужди. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00  лева на Мелиха  
Хасан,  гр. Завет, ул. Стара планина № … за  погребение  на съпруга и. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00  лева на Сениха  
Алиосман, с. Иван Шишманово,  ул. «Гео Милев»  №  за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00  лева на Садика  
Исмаил, с. Прелез, Чапаев № … за  лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00 лева Айшегюл  
Даил, Брестовене,  Вежен № … за лечение. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00  лева на Серджан  
Рушуд, гр. Завет, Стара планина №…   за  неотложни социални нужди. 
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10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 лева на Назифе  
Ахмед, Прелез, Дунав № … за погребение. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 лева на Ержан  
Меджи, Завет, Люляк № … за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00  лева на Фатме    
Мустафа, Завет, Люлин № … за лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80.00 лева на Асен  
Добрев, Завет, Калето № … за  лечение. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00  лева на Ана  
Андреева, Завет, Калето № …..  за  неотложни социални нужди. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Фикрет  
Кула, Острово, Ал.Стамболийски №…. за  лекарства. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Радка  
Минчева, Завет, Лудогорие № … за  лекарства. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Фикрет  
Топал, с. Брестовене,  ул. «Ген.Столетов» №….5  за лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева  на Гюлсес   
Мехмед, с. Брестовене,  ул. «Шипка» № …. за лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Недрет  
Исмаил, Завет, В.Левски № … за  неотложни социални нужди. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 лева на Айше  
Раим, Тракия №…. за  лекарства. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 лева на Мустафа  
Селим, Завет, Вихрен №…. за лечение на дете. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Бехчет 
Мюсял, Завет, Калиакра № ….. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Али  Халил, 
Завет, Китка № …. за неотложни социални нужди. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 лева на Гюлнур  
Сали, Ив.Шишманово, Беласица №…  за  лечение. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00  лева на Исмаил 
Салим, Завет, Ив.Вазов № …..  за  лечение на детето му. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00  лева на Катя  
Христова, Брестовене, Вежен №  ….. за  гледане на дете. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 лева на Фийдес  
Юнузова, Прелез, Янтра №  …. за неотложни социални нужди. 

28. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00  лева на Евгени  
Иванов, Завет, Л.Каравелов №…. за  неотложни социални нужди. 

29. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00  лева на Зейнеб  
Юзеир, Прелез, Стара планина № …. за неотложни социални нужди . 

30. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00  лева  на Ширин 
Ибрям, Завет, Калето № ….. за неотложни социални нужди 

31. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00  лева на на Назифе  
Хасан, Завет, Байкал № … за неотложни социални нужди. 

32. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 лева на Розалие  
Кирилова,  Завет, Калето № … за неотложни социални нужди. 

33. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 лева на Урие  
Дервиш, Завет, Росица № …. за неотложни социални нужди. 

34. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 лева на Гюнер  
Юмер, Завет, Черно море № …. за неотложни социални нужди. 
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35. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 лева на Пакизе  
Камбур, Веселец, Европа № … за неотложни социални нужди. 

36. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 лева на Мехмед  
Исмаил, Острово, Лудогорие №.. за неотложни социални нужди. 

37. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 лева на Айше  
Куртева, завет, Калето № …. за неотложни социални нужди. 

38. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 лева на Шукрие  
Дахил, Завет, Латинка № …  за неотложни социални нужди. 

39. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 лева на Зюмбюла 
Янкова, Завет, Хр. Ботев № …. за неотложни социални нужди. 

40. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 лева на Нурджихан  
Юмер, Завет,  Мраморно море № … за неотложни социални нужди. 

 
Всичко  раздадени средства: 1530.00 лева  

 
         41. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 
         42. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
          Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването  му  
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                   Р Е Ш Е Н И E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  39  от  18.02.2019  година 
            

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
            Одобряване на Годишен доклад за 2018 г. по Плана за развитие на Община Завет 
за периода 2014–2020 г.        
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното гласуване, прие 
следното 

 
                                                                        РЕШЕНИЕ  № 436 
 

Общинският  план за развитие на Община Завет за периода 2014–2020 година 
приет с Решение №181 от заседание на Общински съвет гр.Завет, Протокол 
№26/29.11.2013г., е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното 
развитие. 

Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие и го 
внася за обсъждане и приемане от общинския съвет, ръководи, организира и контролира 
дейността по изпълнението на общинския план за развитие, представя годишен доклад за 
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от 
общинския съвет. 

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

 
                                                        РЕШИ: 

 
1.Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2018 година  на 

Общинския план за развитие на Община Завет 2014–2020 год. 
2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и  Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда  на АПК. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
                                     


