
                 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
                                                                      № 34 
 
 

Днес 23.04.2010 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на 
основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
се проведе  заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват   16  общински 
съветници, отсъства един – Ерол Дауд Юсеин – съветник от листата на ДПС, който е в 
болнични. 

Освен общинските съветници в  заседанието взе  участие  г-жа Зюлфие Алиосманова 
Исмаил  – зам.-кмет на Община. 

Участие в заседанието взе и представителят на Областния управител на област с 
административен център Разград  г-жа Невин Скендер – юрист при Областна администрация 
гр.Разград.  
           Председателят  на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан предложи заседанието   да 
протече  при следния   

 
                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:   
 

   1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 
  ОТНОСНО:                                                                                                           
  1.1.  Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                                   Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 
  1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето   и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на  община Завет. 

                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
  1.3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето  на местните данъци 
на територията на община Завет. 

                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
  1.4. Отчет за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и Председателя 
на Общинския съвет гр.Завет. 

                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
  1.5.  Приемане на Наредба №22 за прилагане на Публично-частните партньорства. 

                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
  1.6. Кандидатстване на Община Завет по Оперативна програма „Регионално развитие” с 
проект „Подобряване на жизнената и работна среда в ЦДГ „Радост” и ОУ „Христо Ботев”, 
с.Острово, Община Завет чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност”. 

                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
   1.7. Приемане на отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда” и 
„Програмата за управление на дейностите по отпадъците” за 2009 година. 

                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
          1.8. Приемане на  Програма за енергийна ефективност на Община    Завет 2010-2015год.  
                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
          1.9. Отдаване под наем на мерите и пасищата, общинска собственост,  на земеделски  стопани, 

отглеждащи пасищни животни или на техните сдружения, регистрирани като юридически лица. 
                                                                                                          Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
 
          2.Разни. 
 



       С последвалото гласуване с 16/шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали 
се–0 /нула/    Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за дневен  ред  на 
настоящето заседание. 

 
       ПО ПЪРВА ТОЧКА 

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

РЕШЕНИЕ №240: 
 

При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет са постъпили   молби  за 
предоставяне на еднократна  парична  помощ, както следва: 

1. Молба с Вх.№ 94.Б-118-1/08.03.2010г. от Басри Шукри Мехмедов  гр.Завет, „Вихрен” 
№58 

2. Молба с Вх.№ 189/10.03.2010г. от Ергин Адил Акиф от с.Прелез ул.”Стара планина” 
№12. 

3. Молба с Вх.№192/ 17.03.2010г. от  Ана Андреева Иванова от гр.Завет, ул.”Черно море” 
№ 25 

4. Молба с Вх.№94.Г-132-1/18.03.2010г. от Гюлвер Маля Топчи от с.Прелез, ул.”Байкал” 5 
5. Молба с Вх.№94.С -102-1/24.03.2010г. от Сергей Събев Русев от гр.Завет, ул.”Стара 

планина” 1 
6.  Молба с Вх.№197/29.03.2010г. от Шакир Мустафов Ахмедов от с.Прелез, ул.Чапаев  7 
7.  Молба с Вх.№94.А-217-1/06.04.2010г. от Али Махмуд Али от с.Брестовене, ул. 
„Струма” № 5 
8. Молба с Вх. № 94.З – 105-1/07-04.2010г. от Затие Басри Вели от с.Веселец, ул.”Витоша” 
№ 16 
9. Молба  с Вх.№ 199/ 08.04.2010г. от Симеонка Костадинова Иванова от с.Сушево, 
ул.Руен № 7 
10. Молба  с Вх.№ 200/0804.2010г. от Али Юсмен Халил от с.Веселец, ул.”Европа” № 9 
11. Молба д Вх.№ 201/ 08.04.2010г. от Шакир Махмуд Али от с.Веселец, ул.”Юрий 
Гагарин” № 10 

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

1. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150/сто и петдесет/ лева 
на   Басри Шукри Мехмедов  гр.Завет, „Вихрен” №58 за операция; 

2. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на      50 /петдесет/   лева на 
Ергин Адил Акиф от с.Прелез ул.”Стара планина” №12.  

3. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на      50/петдесет/ лева на  
Ана Андреева Иванова от гр.Завет, ул.”Черно море” № 25 за лечение на детето и 

 



4. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100 /сто/  / лева на 
Гюлвер Маля Топчи от с.Прелез, ул.”Байкал” 5 за лечение. 

5. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50  /петдесет /лева на 
Сергей Събев Русев от гр.Завет, ул.”Стара планина” 1  за лечение.  

6. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50  /петдесет /лева на  
Шакир Мустафов Ахмедов от с.Прелез, ул.Чапаев № 7 за лечение. 

7. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50  /петдесет/ лева на 
Али Махмуд Али от с.Брестовене, ул. „Струма” № 5 за лечение. 

8. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150/сто и петдесет/ лева 
на Затие Басри Вели от с.Веселец, ул.”Витоша” № 16 за лечение на сина и. 

9. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет / 
лева на Симеонка Костадинова Иванова от с.Сушево, ул.Руен № 7 за покриване на 
направени разходи за погребението на съпруга и 

10. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/ 
лева на Али Юсмен Халил от с.Веселец, ул.”Европа” № 9 за лечение на сина му. 

11. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150/сто и  петдесет/ 
лева на Шакир Махмуд Али от с.Веселец, ул.”Юрий Гагарин” № 10 за покриване на 
част от щетите, причинени от пожар. 

      Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

12. 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. 
 
  
  1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето   и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община 
Завет. 

                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №241: 
 

    Със свое Решение № 132 по Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,  Общинският 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 приел  
Наредба № 9  за определянето   и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на  община Завет. Всчки последващи промени в Закона за местните данъци и такси, 
които засягат и настоящата наредба,  водят до актуализиране на същата. В края на 2009г.  се 
направиха  промени  по  ЗМДТ, в т.ч. отпада чл.113 / ДВ бр.95 от 01.12.2009г./, което налага и 
прецизиране на Наредба № 9 на  Общинския съвет гр.Завет. 
     Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 9, в съответствие с 
изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван на Интернет 
страницата на Община Завет на  23.03.2010г. 
     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 организаията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската администрация 
(ПОДОСНКВОА),   Общинският  съвет гр.Завет с  16/шестнадесет/ гласа „За” , против–
0/нула/, въздържали се–0 /нула/  от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, 
поименно гласуване, както следва:  

 



 
№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

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

              
 РЕШИ: 
 
               1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, както 
следва : 
                 § 1. В  чл.36  се правят следните изменения: 

1. отменя т.4. 
2. в приложение №4  към   чл.36 отменя т.ІV. 

                 § 2. В Приложение № 5 към  чл.46 , отменя  т.13 в  ІІ  „Административни услуги” ,  
                                          Преходни и заключителни разпоредби 
 
     § 3. Наредбата  е  в сила от 01.01.2010г.  
               2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока на АПК пред Административен съд 
Разград. 

 
            1.3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето  на 
местните данъци на територията на община Завет. 

                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
      Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните 
комисии,  изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №242: 
 

    В края на  2009 година се направиха изменения в Закона за местните данъци и  такси. Тези 
промени  засягат основно имущественото облагане. Същевременно  общинската приходна 
администрация се натоварва  с по-големи правомощия. Както и досега  нейните органи се 



ползват с правата и задълженията на органи по приходите в производствата  по установяването, 
обезпечаването и събирането на местните данъци, но освен това  от началото на 2010г.  те имат  
и правомощията на  публични  изпълнители в производствата по обезпечаване на данъчните 
задължения по ЗМДТ. Има редица други моменти, които касаят размера на  данъците и  начина 
на тяхното определяне. При направената съпоставка се оказа, че  размерът на данъците, 
определени в приетата  с Решение № 41 по Протокол №05/2008г.от Общинския съвет гр.Завет 
Наредба № 17 са в рамките на  приетите  в Закона за местните данъци и такси, но има други 
промени по закона, които  налагат  прецизиране на  Наредба  № 17 на Общинския съвет 
гр.Завет за определянето на местните данъци на територията на община Завет. 
             Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 17, в съответствие с 
изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван на Интернет 
страницата на Община Завет на  23.03.2010г. 
            Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от Административно-процесуалния 
кодекс , чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл.17, ал.1, т.1 и  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.1, ал.2 от Закона 
за местните данъци и такси,  Общинският съвет гр. Завет с  16/ шестнадесет/ гласа „За” , 
против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/   
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето  на  
местните  данъци на територията на община Завет, както следва : 

§ 1. В чл.5 се създава нова ал.3 със следното съдържание: 
  (3)”В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата 

и задълженията  на органите по приходите, а в производствата по обезпечаване на  данъчни 
задължения – на публични изпълнители”. 
            § 2.  В чл.7, ал.4  числото „2 520 „ се заменя с числото „1 680”. 
            § 3. В чл.17,  ал.1 думите „Отчетната им стойност” се заменят с „ по-високата между 
отчетната  им стойност  и данъчната оценка  съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ”. 
            § 4. В чл.32  се правят следните изменения и допълнения: 
                   1. Създава нова ал.3:  
               (3)„Данък при безвъзмездно  придобиване на имущества се дължи  и при придобиване 
на  недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.” 
                   2. Досегашните ал.3, ал.4, ал.5  стават съответно ал.4, ал.5 и ал.6. 
            § 5. В чл.34 накрая  се поставя запетая и се добавя: „ а при придобиване по давност – към 
момента  на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на 
вписване”. 

   § 6. В чл.37, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 
       (2) ” Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства. В случаите по чл.32, ал.3 от  
данъкът се заплаща към момента на   издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, 
който подлежи на вписване. В останалите случаи -  в двумесечен срок от получаване на 
имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и 
такси.” 

   § 7. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения: 
          1. Създава се нова ал.7: 
    (7)„При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на 

дейността, приобретателят дължи  данък от тримесечието, следващ тримесечието на 
прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за 
дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ.” 

          2.Досегашната ал.7 става ал.8. 
   § 8. В чл.53, ал.3 се създава изречение второ: 
      (3) „ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, декларация се подава 

и от прехвърлителя и от приобретателя в 7 – дневен срок от дата та прехвърлянето.” 



            § 9. В чл.54 се създава нова ал.3 със следното съдържание: 
               (3) ” Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната 
през годината на  местонахождението на обекта, от който се извършва дейността,  води до 
промяна  в размера на данъка. „ 

Преходни и заключителни разпоредби: 
 

           §10. Общинският съвет гр.Завет определя стойностите на данък върху 
недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущество 
по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните  средства и патентния данък, 
дължими за 2010 година в размерите, приети от Общинския съвет – Завет за 2009г. 
 § 11.  За 2010 година  първата вноска на данък върху недвижими имоти се внася в срок 
от 01 март до 30 април. На предплатилите пълния му размер в този срок се прави отстъпка от 5 
на сто. 
             § 12. Разпоредбите на  настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 
за определянето за местните данъци на територията на община Завет влизат в сила от 
01.01.2010г., с изключение на разпоредбите на §3, които влизат в сила от  01.01.2011 год. 
 
             2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока на АПК пред Административен съд 
Разград. 

 
           1.4. Отчет за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр.Завет. 

                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
          Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните 
комисии,  изказвания  по нея не се направиха. 
          Общинският  съвет  гр.Завет прие следното     
 

РЕШЕНИЕ №243: 
 

         Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, след изтичане на всяко тримесечие 
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответни я 
колективен орган.  
        Предвид  изложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за 
командировките, Общинският съвет гр.Завет  с  16/шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, 
въздържали се–0 /нула/  от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, поименно 
гласуване, както следва:  

 
 
№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин Отсъства от заседанието 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 



10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 16 

 
РЕШИ:                                                 

                                  
1.  Одобрява отчета за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр.Завет за първото тримесечие на 2010г., както следва: 

ОТЧЕТ 
За направените разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя на 

Общинския съвет гр.Завет за първото тримесечие на 2010 г. 
 

№ 
по ред 

Отчетен месец Извършени разходи 
от Кмет на Община 

Извършени разходи 
от Председател на  
Общинския съвет 

1. м.01.2010 40.00 40.00 
2. м.02.2010 80.00 120.00 
3. м.03.2010 216.90 - 
    
 Всичко разходи за тримесечието: 336.90 160.00 
 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 
      Настоящото решение подлежи на оспорване в срока на АПК пред Административен съд 
Разград.                                                  

 
 

         1.5.  Приемане на Наредба №22 за прилагане на Публично-частните партньорства. 
                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 

     Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
     Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №244: 
 

      Публично-частните партньорства (ПЧП) са договорености между лица от държавния и 
частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за 
предоставяне на свързаните с тях услуги. Характерното за тези партньорства е, че участващите 
в тях партньори споделят инвестициите, риска и отговорността и възнаграждението. Те могат 
да имат различно предназначение, но обикновено включват финансиране, проектиране, 
строителство, експлоатация и поддръжка на инфраструктурни обекти и услуги. Логиката, която 
стои зад изграждането на партньорствата, се състои в това, че и общественият, и частният 
сектор имат свои уникални характеристики, от които произтичат предимства, свързани с 
определени аспекти на предоставянето на услуги или разработката на проекти. Най-успешни 
партньорски договорености са тези, които използват силните страни на публичния и частния 
сектор за изграждане на взаимно допълващи се отношения. 



 Световна тенденция през последните няколко години е привличането на частния сектор 
в дейности, които традиционно се осъществяват от публичния сектор. Тясното сътрудничество 
на държавни и общински структури с частни компании е реална възможност за развитие на 
публични сфери заради ограничените възможности на държавния и общинските бюджети за 
изпълнение на по-мащабни проекти. Като резултат се очаква повишаване на качеството на 
услугите, намаляване на разходите, създаване на работни места и икономически растеж в 
съответния сектор. 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове бе публикуван на интернет страницата на Община Завет на 06.04.2010 г. 
Предвид гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 37, ал. 3 
от Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Общинският  съвет – 
Завет с  16/ шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/   
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба №22 за прилагане на Публично-частните партньорства, както 
следва: 

НАРЕДБА 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяване на различни 
форми на Публично - частни партньорства (ПЧП).  

(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието на частния 
партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински 
инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни 
социални услуги.  

 (3) Участието на частния партньор в дейности от изключителна компетентност на 
Общината се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени европейски 
практики.  
Чл.2. (1) ПЧП е дългосрочно договорно отношение и/или създаване на търговско дружество със 
смесено участие между юридическо/-и лице/-а от частния сектор от една страна и Общината – 
от друга, с цел финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на 
общинска собственост и инфраструктура, в изпълнение на одобрените от Общинския съвет 
стратегически планове за развитие на Общината.  

(2) При ПЧП частният партньор поема риска за финансиране, построяване, 
реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, докато поне един от двата риска – за 
наличност на предоставяната услуга или за нейното предоставяне – се поема от Общината.  
Чл.3. (1) Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждат при условията 
на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от страните и при зачитане на  
законните им интереси.  

 (2) Отношения на ПЧП възникват чрез:  
а) създаване на търговско дружество с общинско участие,  при спазване правилата 

на Търговския закон, като се имат предвид регулациите за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговските дружества, нормативната уредба на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и правомощията на общинския съвет по чл.17 от 
Наредбата;  

б) включване на Общината като партньор за осъществяване на проект с 
обществени функции във вече съществуващо търговско дружество или неправителствена 
организация, при което се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и на тази наредба;  



в) сключване на договор след прилагане на процедурите, предвидени в Закона за 
концесиите, Закона за обществените поръчки или друг закон, ведно с подзаконовите актове за 
тяхното прилагането.  

 
ГЛАВА ВТОРА 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНИ ПРИНЦИПИ НА ПЧП 
Раздел I 

Обекти на публичното-частно партньорство 
          

Чл.4. Обекти на ПЧП  могат да бъдат: 
1.Дълготрайни материални активи на Общината, свързани с образование, 

здравеопазване и социални дейности; 
2.Инфраструктура, свързана с третиране на питейни и отпадни води, в т. число 

водопроводи, довеждащи и вътрешноселищни канализации, пречиствателни станции и услуги 
свързани с тази инфраструктура;  

3. Съхранение и преработка на отпадъци;  
4. Пътна инфраструктура собственост на Общината;  
5. Обществени гаражи, места за паркиране;  
6. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия от 

ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);  
7. Местата за отдих, спорт, култура и туризъм;  
8. Зелените площи;  
9. Сгради на общината;  
10. Училища; Детски градини; Библиотеки; Читалища;  
11. Офис сгради;  
12. Помощна инфраструктура;  
13. Газицификация и топлоснабдяване;   
14. Ландшафта на територията на общината в това число земеделски земи, пасища и 

мери;  
15. Други. 

Чл. 5. Услуги, които могат да бъдат предлагани от Общината чрез създаване на ПЧП са:  
1. Услуги с информационни технологии;  
2. Благоустройство и социална помощ;  
3. Развитие на недвижимата собственост на общината;  
4. Услуги за работа в мрежи;  
5. Други 

Чл.6. (1) ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности по реализацията на 
проекти с обществена значимост, осъществявани при взаимодействие на частният бизнес с 
Общината и свързани с дефинирането, планирането, предварителната оценка на 
инвестиционните разходи, подбора на източниците на финансиране оперативното управление, 
наблюдението и контрола на тези проекти.  

(2) Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материален актив по баланса 
на Общината, който е публична общинска собственост, общината запазва правото си на 
собственост върху този актив, независимо от обстоятелството, че Общината се е включила като 
съдружник/акционер в търговско дружество с точно определена цел .   
Чл. 7. Включването на общината в проекти с елемент на ПЧП се предопределя от зачитането на 
следните принципи на ПЧП:  

1. Проектите с елемент на ПЧП с обществени функции са форма на равнопоставено и 
лишено от елемент на административна власт и подчинение работещо взаимодействие 
между публичния и частния сектор, в което партньорите поемат стратегически 
ангажименти в дългосрочен план или до реализацията на ограничен със срок проект.  

2. Ангажиментите на партньорите се поемат с цел постигане на по-голяма ефективност и 
стойност на парите, а именно: използване на финансовия ресурс, управленския опит, 
предприемаческия дух, технологичните възможности на частния бизнес, скъсяване на 
сроковете и повишаване на качеството и пестенето на публични средства.  



3. Таксите за предоставянето на дейностите по проектите с обществени функции, които 
Общината трябва да заплаща, за да възстанови направената частна инвестиция, зависят 
изцяло от съответствието на качество на услугата на съответните европейски стандарти;  

4. Проектното дружество или проектната структура трябва да се стреми към системно 
предлагане на услуги с необходимото качество, тъй като в противен случай ще бъде 
санкционирано с намаляване на частта от таксата, дължима за предоставената услуга.  

 
 

Раздел II 
Форми на публично-частно партньорство (ПЧП) 

 
Чл. 8. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира по пътя на ПЧП, 
формите на ПЧП биват:  

1. Операция до ключ -  когато Общината предоставя възможност на частния партньор да 
изгражда и експлоатира материалния обект, предмет на ПЧП,  а собствеността се запазва за 
Общината;  

2. Лизинг – Разработване - Експлоатиране или Купуване – Разработване – 
Експлоатиране;  

3. Изграждане – Експлоатиране  – Прехвърляне;  
4. Изграждане – Притежаване - Експлоатиране –Прехвърляне;  
5.  Изграждане – Придобиване -  Експлоатиране  

Чл. 9. Моделите с елемент на публично – частно партньорство (ПЧП) имат следните 
характеристики: 

1. Генерират „стойност за парите”, защитават обществения интерес и реализират 
ефективна от гледна точка на Общината дейност с обществена функция, която 
съответства на публична услуга; на очакванията и изискванията на гражданите;  

2. Лоялно разпределят рисковете при реализирането на начинанията между партньорите и 
Общината като публично – правна институция и частния партньор  и/или 
собствениците на земи, съоръжения, постройки, обекти на културата и туризма, 
читалища, сгради с обществени функции и други обекти;  

3. Основават се на законосъобразна и стабилна институционална рамка на Търговския 
закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Закона 
за местните данъци и такси, Закона за общинския дълг, Закона за общинския бюджет и 
други нормативни актове и са в съответствие с действащата нормативна база на 
страната и Общината;  

4. Осигуряват възможност цените на услугата, която ще се предоставя чрез дейността с 
обществена функция в рамките на модела на ПЧП да не осигуряват свръхпечалба на 
проектното дружество или реализирането на дейности извън сферата на стопанската 
дейност на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза. Цената на 
услугата се формира на принципа „за публичния партньор - равни или по – добри 
условия.  

5. Функционират на база ефективни процедури за регламентиране и контрол от 
Общинския съвет на дейността на партньорите, които процедури да гарантират 
спазването на договора, прозрачността и отчетността на развитието на проекта, 
прегледа, мониторинга и оценката на успешността му;  

6. Притежават гъвкавост и позволяват управление на цикъла на проекта и на промените в 
обстоятелствата в предварително експертно разработени и посочените рамки и 
прогнозират управлението на бъдещи значителни промени на статута на обектите;  

7. Регламентират отговорностите и прецизират задачите  на партньорите, разпределянето 
на риска между тях и правилата на уреждане на евентуалните бъдещи спорове във 
връзка с изпълнението на дейностите с обществена функция и тяхното финансиране 
и/или разходване на средствата, получени от партньорите като бенифициенти или 
подизпълнители на договори на изпълнителните агенции с бенифициенти.  

 



Раздел III 
Характеристика на проекта 

 
Чл.10. Проекти с обществени функции са тези целенасочени и стратегически управлявани 
процеси на територията на Общината, за които е приложима една, няколко и/или всички от 
следните характеристики: 

1. Насочени  са към благоденствието на гражданите и общината;  
2. Извършването им се предопределя от обществени отношения, свързани с планирането, 

програмирането, управлението, ресурсното осигуряване и икономическото развитие на 
общината;  

3. Осигуряват условия за растеж на заетостта и доходите на гражданите на общината;  
4. Имат дълготраен период на ползване (реализация) определен от Общинския съвет за 

всеки конкретен меморандум, осигуряващ възможност за устойчиво развитие и 
постоянно предоставяне на дейности и услуги в полза на гражданите;  

5. Отчитат равнопоставеността на частния партньор и необходимостта от справедливо и 
икономически изгодно възстановяване на стойността на парите, инвестирани в проекта;  

6. Основават се на приемане на решение на Общинския съвет за одобряване на общински 
дълг, ако в процеса на изпълнението на проектите се наложи предоставяне на 
финансиране от Общината, което трябва да се осигури от финансова институция, 
особено в случаите на участие на Общината в проекти за енергийна ефективност и 
поддържане на инфраструктурата при водоснабдяването и канализацията и 
изграждането на пречиствателни станции и инфраструктура;  

7. Изграждат институционален, човешки и административен капацитет на общината за 
успешно усвояване и ефикасно разходване чрез инструментариума на оперативния 
мениджмънт на средствата от Европейски структурен фонд „Регионално развитие” и 
Кохезионния фонд, чрез участието на Общината в оперативни програми „Регионално 
развитие” и „Околна среда”;  

8. При изпълнението им не се поставя в зависимост собствеността върху съответния 
дълготраен материален актив или имот, а се осъществява в партньорство със 
собственика на имота. В ПЧП проектите се разглеждат като съвкупност от обществени 
и икономически отношения, допринасящи за устойчиво развитие на общината, като се 
създават конкретни модели за изпълнение на мерките в действащия общински план и в 
съответствие с областната стратегия на регионално развитие.  

 
ГЛАВА ТРЕТА 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЧП. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. 
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТРАНИТЕ 

 
Раздел I 

Компетенции 
 

Чл.11. (1) Единствено Общинският съвет има право да вземе решение за създаване на ПЧП. 
Решението се взима в открито заседание, по предложение на Кмета на Общината с мнозинство, 
съгласно чл. 20.  

(2) За да се вземе решение по ал.1, Общинският съвет следва да установи, че съществува 
обективна необходимост от създаването на ПЧП и да одобри финансовите условия в частта 
инвестиционни разходи по  проекта. Обективна необходимост е налице във всички случаи 
когато стратегическите планове на общината предвиждат извършването на определени 
дейности, за които общината не разполага с достатъчен ресурс да реализира дейността 
самостоятелно.  

(3) Информация относно финансовите условия в частта инвестиционни разходи по  
проекта, както и информация по чл. 13, ал.2, се изготвя от Кмета на общината и се предоставя 
на общинските съветници заедно с дневния ред за заседанието, в което е предвидено 
обсъждането на създаване на ПЧП.  



Чл.12. Общинският съвет е длъжен да съдейства за разработването и реализацията на 
ефективни проекти на база на ПЧП, адекватни на изискванията и подходящи за кандидатстване 
пред Оперативните програми, Европейските Структурни и Кохезионен фондове, както и за 
гъвкаво привличане на средства от стратегически инвеститори и финансирания по различни 
целеви програми.  
Чл.13. (1) При постъпване на предложение от частния партньор за реализиране на проект по 
пътя на ПЧП, Кметът на Общината е длъжен да направи преценка по целесъобразност и 
законосъобразност на направеното предложение и с оглед на това да изготви мотивиран 
доклад, който да внесе в срок до  30 (Тридесет) дни от постъпване на предложението пред 
Общинския съвет за обсъждане и вземане на решение по чл.8. При констатиране на явна 
нецелесъобразност и незаконосъобразност на предложението Кметът изпраща на частния 
партньор отказ за партньорство.  

(2) За обсъждането и вземане на решение по чл.8, Кметът е длъжен да предостави 
информация относно: идентификационни данни на частния партньор, организационно-правната 
форма за партньорство; собственост, управление и начин на финансиране; съотношението на  
собствеността върху активите; финансови или други имуществени задължения на общината; 
Включени ли са изискванията за поддръжка и функциониране по предназначение на активите и 
разпределени ли са рисковете и отговорностите; Предвидени  ли са  количествени, качествени 
параметри относно изпълнението на услугата и механизъм за редуциране на таксите при 
некачествено изпълнение.  

Раздел II 
Етапи 

Чл.14. Всеки проект за ПЧП хронологично съдържа следните етапи:  
1. Пътна карта на ПЧП - Определяне на  целите, необходимия капацитет и 

възможности; преценка доколко е необходима структурата и обществените услуги; оценка и 
разпределение на риска; преценка за оптимално използване на ресурсите; подходяща 
институционална структура, ръководство за управление; регулации и институционална 
структура за мониторинг; форми на доверие между партньорите; процес на предоставяне на 
услугата; индентификация на проекта; адекватност на нуждите; желан и постижим резултат; 
пречки; интерес на частния сектор; съответствие разходи и качество на услугите; анализ 
“ползи- разходи”; проект на решение за осъществяване на ПЧП;  избор на формата на ПЧП; 
определяне на структурата на ПЧП; оценка на нуждите; фактическо разпределение на риска; 
структура на ПЧП – компоненти; финансиране; очаквания за ПЧП  

2.Стартиране на проекта -  Определяне на необходимостта от услуга; описание на 
проекта: цел и обхват на проекта; основни задачи; основни данни (рамка) за проекта; описание 
на вида и количеството на необходимите/желаните услуги.  

3.Осъществяване на проекта:  
 3.1. Проектиране – предварителна фаза;  
 3.2. Разработване на методика за избор;  
 3.3. Разработване на тръжни процедури;  
 3.4.Споразумения с финансови институции;  
 3.5. Правна рамка и регулации;  
 3.6. Финансови условия;  
 3.7.Предварителна оценка на социално - икономическото въздействие.  

4. Проектиране – избор:  
4.1. Търг.  
4.2. Оценка  
4.3. Споразумение – Създаване на дружество със специална  цел.  
5. Проектиране – изпълнение:  
5.1. Строителство/изграждане;  
5.2. Изпълнение;  
5.3 .Мониторинг;  
5.4. Експлоатация.  
5.5. Оценка - Ефективност и ефикасност.  



6.Управление на проекта - мониторинг, управление на риска, управление на промяната, 
взаимодействие със заинтересовани лица и институции.  

7. Общо управление - краен резултат, плащане, финансов отчет, застраховане, 
разрешаване на проблемите, социално-икономическа оценка, ОВОС  
Чл.15. Процесът на реализация на партньорство между публичния и частния сектор е публичен, 
като за всеки етап от реализацията на партньорството се обявяват методите и формите на 
финансиране, изграждане, управление и експлоатация на проектите и/или услугите, обект на 
ПЧП. С оглед на това, Общинският съвет създава механизми за пълноценно взаимодействие с 
частния партньор и за цялостното наблюдение и контрол при реализацията на ПЧП  

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Раздел I 

Участници в публичното-частно партньорство 
 

Чл. 16. В зависимост от формата на ПЧП по чл. 8 от Наредбата, собствеността на 
дълготрайните активи в него и отговорността за финансиране изграждането на новите обекти и 
съоръжения в обекта на ПЧП, страни, участници в ПЧП, са както следва:  

1. Публичен партньор - Общината;  
2. Частен партньор – юридическо лице - инвеститор в материални обекти, предмет на 

ПЧП, по смисъла на чл. 4 от Наредбата;  
3. Принципал, представляващ държавата  в обекта за ПЧП при наличието на държавна 

собственост в него;  
4. Юридически лица - консултанти и експерти участващи в разработването и 

управлението на проекта по ПЧП.  
Чл. 17. (1) Публичният партньор – общината дава съгласието си да участва в ПЧП при 
спазването на следните условия кумулативно:  
 1. Схемите за ПЧП да функционират на принципа на добронамереност, 
равнопоставеност и баланс на интересите  между публичния и частния сектор, при което 
партньорите да поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план;  
 2.Партньорските взаимоотношения да целят постигане на по-голяма ефективност и 
стойност на парите, скъсяване на сроковете и повишаване на качеството на услугата;  
 3.Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, които  осигурява публичния партньор 
- Общината, зависят изцяло от качеството на услугата, съответстващо на  европейските 
стандарти;  
 4.Дружеството със специално предназначение, създадено по схемата на ПЧП, следва да 
предлага услугите с необходимото качество.  

Раздел II 
Задължения на страните 

 
 Чл.18  Страните, участници в ПЧП (по чл.16) са длъжни:  

1.Да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнес измеренията на 
схемата за ПЧП;  

2.Да осъществят практическите стъпки по реализиране на избрана от тях   форма за 
ПЧП;  

3.Да осигурят прозрачност на действията си, така че общината да извършва мониторинг 
и контрол на ефективността по изпълнението на проекта за ПЧП.  

 
ГЛАВА ПЕТА 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА В ПРОЕКТИ ЗА ПЧП. 
ОРГАНИ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ОБЩИНАТА ПРИ  

УЧАСТИЕТО Й В ПРОЕКТИ ПО ПЧП 
 

Чл.19. Публичният партньор - Общината се представлява в проектите за ПЧП от Общинския 
съвет и Кмета на Общината.  



Чл.20. Общинският съвет:  
 1. Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП – създаването на Дружество със 
специално предназначение  по реда на Търговския закон;  
 2. По предложение на Кмета определя лицата, които ще представляват общината в 
съответния орган на управление на Дружеството със специално предназначение;  
 3. Дава задължителни насоки на представителите на общината в рамките на 
изпълнението на проектните дейности;  

4. Одобрява терена, обекта, оценката и срока на апорта на общината в    дружеството и 
срока за съществуването му;  

5. Избира формата на ПЧП, по смисъла на чл. 7 от Наредбата.  
 6.Упълномощава Кмета на Общината да участва в подготовката на учредителния    
документ на Дружеството със специално предназначение и да подписва от името на Общината 
договорите за управление или определяне на обема от правомощия;  
 7. Упълномощава Кмета на Общината при изпълнението на всеки конкретен проект за  
ПЧП да извърши необходимото оповестяване на мероприятието в средствата за масова 
информация и сред структурите на гражданското общество.  
Чл.21. Необходимото мнозинство за приемането на решенията на Общинския съвет е в 
зависимост от мнозинството за гласуване на съответния вид решение, определено в чл. 22 и 
следващите на Закона за местното самоуправление и местната администрация или в други 
специални закони, регламентиращи общинския бюджет или общинския дълг.  
Чл. 22. Кметът на Общината:  
 1.Участва в подготовката на  условията и документацията за реализиране на  ПЧП на 
базата на професионална експертна подкрепа от комисия, назначена със заповед на Кмета;  
 2.Определя план-график и срокове за работа на комисията;  
 3.Носи отговорност за гарантирането на интересите на Общината в ПЧП;  
 4.Внася за одобрение на Общинския съвет всички документи, които подлежат на 
одобрение от общинския съвет по реда на тази Наредба и по реда на нормативни актове, 
изискващи вземане на решение на Общинския съвет;  
 5.Осигурява експертно и професионално участие на външни консултанти (по 
необходимост) при разработването и управлението на проекта за ПЧП;  
 6.След вземане на решение от Общинския съвет по чл.20.6 организира и провежда 
процедура за избор на частен партньор/и на общината. Не се провежда състезателна процедура 
за избор на частен партньор за ПЧП проект в случаите, когато договора за публично - частно 
партньорство се сключва с инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас "А" или клас 
"Б" по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, както и в случаите, в които след 
завършване на проекта той се предоставя безвъзмездно на общината.  
 7. Определя начина за осигуряване на публичност и достъп до информация.  

ГЛАВА ШЕСТА 
РЕГИСТЪР ЗА ПЧП 

Чл. 23. (1) Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на общината  (РПЧП), наричан за краткост 
Регистъра.  

(2) В Регистъра се вписват всички решения на Общинският съвет по създаване  на ПЧП 
и всички обстоятелства касаещи тази Наредба, представящи основните характеристики на 
съответния проект.  

 
Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 20, във връзка с чл. 17 и чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
§2. При реализирането на ПЧП, настоящата Наредба е специална по отношение на Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  
§3. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се 
възлага на Кмета на Общината.  
&4. Настоящата Наредба влиза в сила  7 (седем) дни след оповестяването й по приетия от 
Общинския съвет гр.Завет начин.  

Наредбата е приета с Решение № 244  от 23.04.2010г. на Общинския съвет гр. Завет. 



2. Възлага на кмета на Община Завет да организира прилагането и изпълнението на 
наредбата по т.1. 

3.  Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и  Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
      Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
  1.6. Кандидатстване на Община Завет по Оперативна програма „Регионално развитие” с 
проект „Подобряване на жизнената и работна среда в ЦДГ „Радост” и ОУ „Христо 
Ботев”, с.Острово, Община Завет чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност”. 

                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №245: 
 

    На 02.03.2010 год. стартира процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и 
сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 
178 малки общини”. Основната цел на схемата  е да осигури общинска образователна 
инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно 
развитие.  

       Новата схема е насочена изцяло към подкрепа на мерки за енергийна ефективност и                     
ВЕИ и предвижда задължително собствено участие на кандидата в размер на 15%. 

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

РЕШИ: 

 

1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства по Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и 
сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 
178 малки общини” с проект „ Подобряване на жизнената и работна среда в ЦДГ „Радост” и ОУ 
„Христо Ботев”, с.Острово, Община Завет чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност”. 

 Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 Подобряване на техническата, 
социалната и екологична инфраструктура на общината, Специфична цел 1.4. Изграждане 
и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка 1.4.2.Подобряване на 
образователна, здравна и културна инфраструктура от Плана за развитие на Община 
Завет за периода 2007-2013 година. 

 
2. Декларира, че предназначението на обектите  на  интервенция няма да бъде променяно 

за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. 
3. Дава съгласие при одобряване за финансиране на проекта на  Община Завет по  Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 



178 малки общини” да се осигурят 15% собствен принос  до 150 000.00 лв.(сто и петдесет 
хиляди лева) от стойността на проекта. 

4. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме необходимите действия за 
кандидатстване с проект „ Подобряване на жизнената и работна среда в ЦДГ „Радост” и ОУ 
„Христо Ботев”, с.Острово, Община Завет чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност” 
по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно 
развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа 
за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура 
на 178 малки общини”. 

5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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. 

 
        1.7. Приемане на отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда” и 

„Програмата за управление на дейностите по отпадъците” за 2009 година. 
                                                                                                     Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 

    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 
 РЕШЕНИЕ №246:  

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

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

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

РЕШИ: 

1. Приема отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда” и „Програмата за 
управление на дейностите по отпадъците” на община Завет за 2009 година, както следва: 

ОТЧЕТ 
За изпълнение на „Праграма за опазване на околната среда” и „Програма за управление 

на дейностите по отпадъците „ за 2009г. 
 

      Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда и чл.32 от Закона за управление на отпадъците.  
      Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и приетата Програмата за 
опазване на околната среда на Община Завет и Програма за управление на дейностите по 
отпадъците, неразделна част от общинската програма за околна среда за 2009 г., в която 
главната стратегическа цел е устойчивото развитие на община Завет, опазване и укрепване 



здравето на нейните жители, постигане и запазване на икономически просперитет чрез 
опазване и устойчиво използване на околната среда, а именно – Подобряване качеството на 
околната среда в населените места от общината. 

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

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

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

компоненти от отпадъците, вкл.опаковките;  
• Екологосъобразно крайно обезвреждане;    
• Пълна отговорност и спазване на принципа “замърсителя плаща”.  

 
Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци 
Община Завет е предоставила услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци да се 
извършват от фирма “ГРАНД КОМЕРС ВН” ЕООД гр. Варна с управител Божидар Борисов, 
след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за „Поддържане на чистотата на 
територията на община Завет” на 14.07.2006 г.  
В системата за организирано сметосъбиране и извозване на битови отпадъци са въведени гр. 
Завет и селата Острово и Брестовене.  
На 09.04.2009 год. е прекратен договора за възлагане на обществена поръчка с фирма “ГРАНД 
КОМЕРС” ЕООД гр. Варна. 
През 2009 година е кандидатствано пред Предприятието за управлението на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализация на проект „Въвеждане на организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места в община Завет” са отпуснати 70% 
безвъзмездна помощ и 30% безлихвен заем в размер на 351 218.75 лв., с които е закупен 1 брой 
сметоизвозващ специализиран автомобил марка ВМС „PROFESIONAL” 625 4х2 с общ полезен 
обем 15+1,5 куб.м. и съдове за съхранение на твърди битови отпадъци - 323 броя контейнери 
тип ”Бобър” и 500 броя кофи тип „Карнобатски”. 
С Решение №160 от Протокол №21/29.04.2009 година на Общински съвет гр. Завет е създадено 
Общинско предприятие „ВОДЕН - 2009” към Общинска администрация гр. Завет.  
Обхватът на дейността е организирано събирането и транспортирането на битовите отпадъци 
на територията на гр. Завет и кметствата на населените места от общината. 
Събирането на отпадъци се извършва смесено с 1 брой специализиран сметосъбиращ 
автомобил и съдове с различен обем, контейнери тип «Бобър» с вместимост 1,1 м3 - 381 броя и 
кофи тип «Карнобатски» с вместимост 0,11 м3 - 732 броя, съгласно утвърден график за града и 
селата. 
Честотата на събиране на ТБО е утвърдена със Заповед № 388 от 29.10.2008 г. и е следната: 
        - за гр. Завет – 3 пъти месечно; 
        - за селата Брестовене, Острово, Веселец, Прелез, Сушево и Иван Шишманово – 2 пъти 
месечно. 
Извърши се поетапна подмяна и оптимизиране на броя на съдовете за сметосъбиране. 
Обслужваното населението съставлява 100% от общото население на общината.  
Контрола по организацията се осъществява от кметове и кметски наместници.    
Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО са  
41 100,00 лв.  
Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на Община Завет се извършва 
съгласно всички нормативни изисквания на екологичното законодателство. 
С цел оптимизиране на транспортните разходи на общините би могло да става чрез 
изграждането на претоварна станция в гр. Завет. 



Количеството на генерираните битови отпадъци е променлива величина – функция от броя на 
населението, годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на населението и други.  
Генерираните отпадъци през 2009 г. от системата за организирано събиране и извозване е 3 
260,514 т., а количеството строителни отпадъци е 28,800 т., генерирани от дейността на фирми, 
извършващи строителна и ремонтна дейност.  
Липсата на електронната везна на депото затруднява точното определяне на количествата 
отпадъци, постъпващи за депониране. Единствения показател за отчитането са курсовете на 
сметосъбиращия автомобил, за събраните, извозени и депонирани отпадъци и изчисленията за 
запълнения и свободния капацитет на депото и са доста относителни.  
Депонирането на отпадъците е смесено, смесените битови отпадъци се получават в резултат на 
жизнената дейност на хората по домовете, в административните, социални и обществени 
сгради, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или 
състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 
През годината е извършвано периодично почистване, пробутване, уплътняване и запръстяване 
на отпадъците на депото в  гр. Завет и по кметствата.  
Депото не е оградено, поставени бяха забранителни табели, които се задържаха за кратко 
време.  
Депото за ТБО в гр. Завет не е изградено в съответствие с изискванията за опазване на околната 
среда и съгласно Наредба №8/24.08.2004 год. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци, крайния срок за преустановяване на експлоатацията на съществуващите общински 
депа за битови отпадъци е до въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за неопасни 
отпадъци гр. Разград.  
В населените места депата са спрени от експлоатация и събраните битови отпадъци се извозват 
до общинското депо в гр. Завет. 
Почти няма село без нерегламентирани сметища, а в някои от тях и по няколко. Ниската 
екологична култура на жителите е била и все още е проблем както в общината, така и в 
страната като цяло. 
През 2009 г. е изпълнено почистване на създадени нерегламентирани сметища на територията 
на общината и са предприети мерки за недопускане образуването на нови такива, като на 
същите са поставени забранителни табели.  
Общата стойност за почистване на нерегламентираните сметища на територията на община 
Завет през годината е 32 640 лв., осигурени от такса “Битови отпадъци”.  
Във връзка с предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища, има създадена 
комисия със Заповед на кмета да са извършват проверки по подадени сигнали на граждани, при 
което се съставят актове на нарушителите. 
Към Общински съвет град Завет има сформирана постоянна комисия по “Устройство на 
територията, благоустрояване, комунални дейности и опазване на околната среда”. 
Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г., 
генерираните на територията на община Завет битови отпадъци следва да се обезвреждат в 
Регионалното депо – гр. Разград, с обхват на обслужване общините Разград, Исперих, Лозница, 
Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян. 
На 16 май 2008 г. кметовете на общините Разград, Исперих, Лозница, Кубрат, Завет, Самуил и 
Цар Калоян подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на управлението на 
отпадъците.  
Предмет на споразумението е осъществяване на сътрудничество в областта на управлението на 
отпадъците, с цел изграждане на система за управление на отпадъците на територията на 
общините от област Разград, осигуряваща опазване на околната среда и предотвратяване на 
риска за човешкото здраве. Създадено е Сдружение по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/. Всяка една от страните внесе на заседание на Общински съвет 
настоящето споразумение за сътрудничество за одобрение, както и предложение за решение за 
участие на общината в сдружението.  
Сдружението кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” – за изработване на общ проект "Интегрирано 
управление на отпадъците в област Разград". Техническата помощ включва изготвянето на 



документации и работни проекти, включващи всички дейности по закриване на 
съществуващите депа по общини на територията на област Разград, въвеждане на система за 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците до Регионално депо гр. Разград в 
съответствие с европейските норми и изисквания.  
В съответствие с изискванията на чл.35, ал.2 и ал.6 от Наредба №8/24.08.2004г. „За условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци”, е необходимо приемането на отпадъци, 
подлежащи на обезвреждане и депониране на Регионално депо за ТБО – гр. Разград, да се 
извършва след тяхното охарактеризиране. 
Във връзка с това са предприети съответните действия и е извършено „Основно 
охарактеризиране на отпадъци, генерирани на територията на община Завет” от фирма 
„Лопаген” ЕООД – гр. София. 
С въвеждане на Регионалното депо в експлоатация ще се постигне екологосъобразно събиране 
и обезвреждане на твърдите битови отпадъци на гр. Завет, и ще се подобри екологичното 
състояние на района по отношение на замърсяване на въздуха, подземните и повърхностни 
води и премахване на здравния риск за населението. 
Таксата за битови отпадъци на територията на община Завет е определена въз основа на 
Решение №140 от Протокол №18/26.01.2009 г. на Общински съвет – гр. Завет, като ежегодно се 
определят промилите на различните категории причинители. Поради невъзможност за 
финансиране на дейностите с отпадъци от други източници и пера на общинския бюджет, 
разходната част се определя изключително от приходната. Структурата на разходите доказва, 
че разходите са само за текущи и неотложни дейности без възможности за обновление и 
разширение на машинния парк и използваните съоръжения.  
През 2009 г. е спечелен и реализиран проект за „Почистване и озеленяване на терен замърсен с 
отпадъци в гр. Завет” финансиран по програма “За чиста околна среда” към Министерството на 
околната среда и водите, на стойност 3 591,00 лв.  
Одобрени и предстоят да бъдат реализирани през 2010 г. са проектите: 
„Благоустрояване на централната част на гр. Завет”, финансиран по ПРСР от ДФ „Земеделие”, 
внесен през 2008 г., на стойност 938 294,00 лв., проекта е одобрен, подписан е Договор за 
финансиране на 23.10.2009 г. 
„Благоустрояване на централна част – кв.20 и част от кв.13 по плана на с. Брестовене, и 
благоустрояване на част от кв.39 по плана на с. Острово, община Завет” финансиран по ПРСР 
от ДФ „Земеделие” през 2009 г., на стойност 1 493 640,00 лв., проекта е одобрен, подписан е 
Договор за финансиране на 23.10.2009 г. 
За информиране на обществеността общинска администрация гр. Завет използва предимно 
местния кабелен канал, интернет страницата на Общината, съобщения, обяви, организира също 
срещи с представители на местни предприятия, арендатори, търговски фирми, домоуправители. 
В сградата на Общинска администрация – Завет е поставена кутия за мнения, забележки и 
препоръки на граждани. 
Чрез тях обществено достояние стават резултатите от изпълнението на програмата за 
отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната среда, възникналите екологични 
проблеми и действията за тяхното решаване. Осигурена е постоянна телефонна връзка с 
общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда. 
За дейностите по озеленяването е назначен служител – отговорник “Озеленяване” по НП 
“СПОЗ”. 
За подобряване състоянието на озеленените площи в населените места от общината, се 
извършват озеленителни мероприятия всяка пролет и есен, заедно с гражданите и учениците.  
 
Улично почистване  
Метенето е основен метод за почистване на тротоарни и улични площи в населени места през 
пролетно-летния и есенния период. Когато метеорологичните условия позволяват, се извършва 
и през зимата. В зависимост от количеството, разположението и възможностите метенето се 
извършва ръчно. То се извършва с работници наети по националната програма “СПОЗ”. 
 
Зимно поддържане  



Самото почистване започва след достигане на дебелина на снежната покривка от няколко 
сантиметра. Извършва се механизирано и ръчно, с подходящи оборудвани автомобили и 
трактори. Ръчното почистване на снега се осъществява с дървени или пластмасови лопати. С 
тях се почистват тротоари и пешеходни пътеки.  
В изпълнение на задълженията на Кмета на Общината по Закона за управление на отпадъците 
Община Завет има сключени договори за разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци с фирма “БалБок Инженеринг” АД гр. София притежаваща разрешително по чл. 37 от 
ЗУО и те са следните: 
Договор № LL – 2008 – 1037 - НМ от 05.01.2009 г. за предаване и приемане за третиране на 
излезли от употреба луминисцентни и други живаксъдържащи лампи /ИУЖЛ/ и Договор № 
WEEE – 2008 – 1006 - НМ от 05.01.2009 г. за предаване и приемане за третиране на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. 
 През изтеклата годината не е извършено предаване на излезлите от употреба луминесцентни 
лампи и електрическо и електронно оборудване от Община Завет за третиране на 
гореспоменатата фирма. 
В изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките 
и отпадъците от опаковки в град Завет не е въведена система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки.  
През 2007 г. бе сключен договор с фирма „Екобулпак” АД гр. София и бяха доставени 50 броя 
контейнери за разделно събиране на битови отпадъци. През 2008 г. договора бе развален и 
фирмата си прибра контейнерите, тъй като за тях не е било рентабилно да инвестират в малките 
общини. 
През годината са изпратени писма до „Екопак България” АД гр. София, „Булекопак” АД гр. 
София и „Репак” АД гр. София с предложение за провеждане на работни срещи за обсъждане 
на възможностите за въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 
община Завет. 
До настоящия момент е заявено желание от „Екопак България” АД гр. София за провеждане на 
среща за бъдещо сътрудничество с община Завет и изграждане на система за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки. 
Разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки цели: 
- опазване и защита на околната среда; 
- намаляване на количествата на отпадъците предназначени за окончателно обезвреждане; 
- оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 
оползотворяване на отпадъците от опаковки образувани на територията на Община Завет ; 
- изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско 
законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки. 
 
Усилията на общинската администрация през 2009 г. бяха  насочени към: 

• Подобряване на организацията по събирането и транспортирането на ТБО. 
• Обхващане на всички населени места в системите за сметосъбиране и сметоизвозване; 
• Осигуряване на съвременна сметосъбираща техника; 
• Осигуряване на съвременни контейнери за събиране на отпадъците;  
• Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци;  
• Подобряване на контрола по качеството на услугата; 
• Ликвидиране на нерегламентираните сметища; 
• Изградено е Регионално депо за твърди битови отпадъци в гр. Разград; 
• Информиране на обществеността. 

РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ 
С цел намаляване количеството на вредните газове през 2009 г. община Завет подготви и 
кандидатства със следните проекти: „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни 
услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”, 
внесен през 2009 г. за финансиране по ПРСР от ДФ „Земеделие”, на стойност 3 587 048,56 лв., 
очаква се резултат от Оценителната комисия. 



„Повишаване на привлекателността на жизнената среда в населените места от община Завет, 
област Разград чрез реконструкция на улици”, внесен за финансиране по ПРСР от ДФ 
„Земеделие” през 2009 г., на стойност 1 739 436,26 лв., проекта не е одобрен за финансиране. 
Издадена е Заповед №139/10.04.2009 г. на кмета на община Завет, с която се забранява 
паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци на 
територията на община Завет. 
Създадени са противопожарни групи за гасене на пожари към всички кметства на територията 
на общината.  

РАЗДЕЛ ВОДИ 
През 2009 г. са  кандидатствани със следните проекти:  
„Възстановяване на пресъхнал язовир в с. Брестовене” – финансиран от ПУДООС, стойността 
на проекта е 379 000,00 лв., внесен през 2008 г., спрян за финансиране. 
 „Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с. Прелез – ІІ етап”, внесен 
през 2009 г. за финансиране от ПУДООС, стойността на проекта е 690 000,00 лв., спрян за 
финансиране с Протокол № 3 от 26.08.2009 г. на МОСВ – ПУДООС. 
„Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с. Сушево – ІІ етап”, внесен 
през 2009 г. за финансиране от ПУДООС, стойността на проекта е 617 687,80 лв., спрян за 
финансиране с Протокол № 3 от 26.08.2009 г. на МОСВ – ПУДООС. 
„Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с. Веселец, община 
Завет”, внесен през 2008 г. за финансиране от ПУДООС, стойността на проекта е 361 941,48 лв., 
спрян за финансиране с Протокол № 3 от 26.08.2009 г. на МОСВ – ПУДООС. 
„Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. 
Брестовене”, внесен през 2009 г. за финансиране от МОСВ по ОПОС, на стойност 50 453 799,68 
лв., процедурата е прекратена с Решение № 50/02.07.2009 г. на ръководителя на ОПОС. 
„Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. 
Завет”, внесен през 2009 г. за финансиране от МОСВ по ОПОС, на стойност 41 192 764,67 лв., 
процедурата е прекратена с Решение № 50/02.07.2009 г. на ръководителя на ОПОС. 
Други проекти одобрени за финансиране са следните: 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 
инициативна група на територията на община Завет”, внесен за финансиране по ПРСР от ДФ 
„Земеделие” през 2009 г. на стойност 187 900 лв., проекта е одобрен, подписан е договор за 
финансиране на 28.12.2009 г. 
„Разкриване на обществена трапезария в община Завет” финансиран от МТСП от фонд 
„Социално подпомагане”, на стойност 7 665,00 лв., подписан е Договор за финансиране през 
месец Декември 2009 г. 

РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 
За опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие от лечебни растения 
общината има раздел за „Лечебни растения” към „Общинската програма за опазване на 
околната среда”.  
През годината е издадена заповед №106А/18.03.2009 г. относно забраната за бране, събиране, 
както и търговия с защитени ранницъфтящи пролетни цветя и Заповед №216/29.05.2009 г. за 
забрана нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, с оглед опазване на 
декоративната растителност. Със заповедите са запознати всички кметове на населените места. 
Издадените позволителни за ползване на Лечебни растения през 2009 г. са 9 броя, издадено е 1 
брой удостоверение за култивиран произход.  
С Решение №207 от Протокол №28/10.11.2009 г. на Общински съвет гр. Завет са определени 
такси за ползване на видове лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска 
собственост в размер не по-голям от размера на таксите от Тарифата за таксите, които се 
заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна 
собственост, одобрена от Министерски съвет. 
„Програмата за опазване на околната среда” предвижда Община Завет да работи за 
подобряване качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото 
развитие, като мобилизира целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за 
финансиране от фондовете на ЕС и други донорски програми. 



 

2. Задължава Кмета на Община Завет да внесе отчет за изпълнение на „Програмата за 
опазване на околната среда” и „Програмата за управление на дейностите по отпадъците” 
на община Завет за 2009 година пред РИОСВ гр. Русе.  

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

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

 
          1.8. Приемане на  Програма за енергийна ефективност на Община    Завет 2010-2015год.  
                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 

  Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №247: 
 

    Ненужно големите разходи за потребление на горива и електрическа енергия налага  да се 
прилагат  енергоефективни мерки, не само за намаляване на разходите за, но и за повишаването 
на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. И не на последно място 
енергоефективните мерки водят и до екологични подобрения свързани с намаляване на 
вредните емисии.  

    Осъществяването на своята енергийна политика Община Завет  постига чрез изготвяне на  
Програма за енергийна ефективност за определен програмен период. 
    Заложените мерки в Програмата ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на 
околната среда, повишават жизнения стандарт на населението в община Завет. 
     Енергийна програма има за цел да се превърне в инструмент за реализиране на общинската 
политика в областта на енергийната ефективност. Тя съответства на енергийната политика на 
национално и регионално равнище. 
     Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 ал.1 и 2 от Закона за енергийна 
ефективност, Общинският  съвет –гр.Завет с  16/ шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, 
въздържали се–0 /нула/   
                                                                         РЕШИ: 
 

1. Приема Програма за енергийна ефективност на Община Завет 2010-2015г., както 
следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Възлага на Кмета  на Община Завет ежегодно да представя в агенцията по 
енергийна ефективност годишни отчети за управление на енергийната 
ефективност, а и при необходимост и предложение за нейното допълване и 
актуализиране; 

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. 

 
 
          1.9. Отдаване под наем на мерите и пасищата, общинска собственост,  на земеделски  

стопани, отглеждащи пасищни животни или на техните сдружения, регистрирани като 
юридически лица. 

                                                                                                      Докл.:З.Исмаил –зам.-кмет на Община 
 

    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №248: 
 

Съгласно чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
собствеността на общините върху пасищата и мерите е пеблична, а съгласно чл.37о от 
закона Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две трети от общия 
брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и 
пасищата, което съдържа годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери и 
пасища за общо и за индивидуално ползване, задълженията на общината и на 
ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. Към решението се прилага 
списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като 
юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и 
парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по 
физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 
парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по 
схемата за единно плащане на площ, като списъкът се съгласува с местната 
ветеринарномедицинска служба. Решението на общинския съвет е правно основание за 
общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители, съгласно който земеделските стопани, които стопанисват 
земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, 
могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ. 
 
   Предвид  изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация в съответствие с изискванията на чл.25, 
ал.1, чл.37о и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, 
Общинският  съвет гр.Завет с  16/шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали 
се–0 /нула/  от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, поименно гласуване, както 
следва:  

 
 
 
 
 
 



№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

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

 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишен план за паша в мерите и пасищата на Община Завет за 2010г.,  
както следва: 
                                                                                                                  
 

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 
ЗА ПАША В МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2010 г. 

 

1. Настоящият Годишен план за паша за  2010 г., се разработва на основание  чл. 37о. ал. 1 т. 1 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът 
се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет 

2.  Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите и 
пасищата в населените места на територията на Община Завет при спазване на правилата за 
ползването им, изготвени съгласно чл. 37и, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от  
Общински съвет Завет.  
3. Експлоатационен план за паша в землищата на община Завет е съобразен с допустимото 
натоварване за видовете животни, определени с Национален стандарт 4.1. “Условия за 
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”. 
 
Допустимо натоварване по видовете животни: 
Вид на животните Минимално необходима площ /ха/ 
ЕРД над 24 м. 0,5 
ЕРД над 8-24 м. 0,2 
ЕРД над 2-8 м. 0,1 
ДРД /овце, кози/ 0,05 
ЕДНОКОПИТНИ 0,5 



 
3.1 Мерки, свързани с пашуването: 
3.1.1. При свободна паша се спазват следните основни положения: 
- Начало на пашата – в края на фазата на вретене на тревните култури при височина на 
тревостоя 8-10 см за овцете и на 15 см – за крави; 
- Да не се допуска паша на  животни през ранна пролет и късна есен; 
- При силно охрастени пасиша да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията; 
- Да не се допуска струпване на животните на едно и също място за да се избегне селективното 
изпасване; 
3.1.2. При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни 
положения: 
- Броят на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището; 
- Брой, големина и форма на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя – 
при сухи условия броят им е от 10 до 17 дни, а при поливане 5-10 дни; 
- Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите; 
- Животните престояват във всеки парцел до 6 дни; 
- Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя; 
- След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни условия и 40-50 дни при 
сухи условия. 
3.1.3. Комбинирано използване – сенокосно и пасищно 
- Редуване по години. 
- Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, 
а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя. 
4. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите 
полски пътища. 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата: 
5.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с 
решение на Общинския съвет. 
5.2. При поставяне на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на 
територията и Закона за опазване на земеделските земи. 
5.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива. 
5.4. Кметът на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за 
провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. 
Мероприятията по осигуряване на пожарната безопасност се извършват от и за сметка на 
ползвателите при сключен договор за ползването им.   
5.5. Почистване от камъни: 
- при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след 
това се изнасят; 
- при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони – 
тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м. 
5.6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене). 
5.7. Почистване от храсти: 
- чрез целенасочена паша; 
- механично почистване чрез изрязване. 
5.8. Борба с плевелната растителност: 
- чрез навременна коситба; 
- регулирана паша; 
- окосяване на неопасаната трева. 
5.9. Регулиране на водния режим при заблатени площи: 
- чрез диги или мрежи от открити канали за отводняване за ускоряване на повърхностния отток. 
6. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните,  причинено от 
кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в 
заразените участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните 
райони със специфични ветеринарни препарати. 



7. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се 
засяват с подходящи тревни смески. 
8. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на 
ползвателите. 
9. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000. 
Забранява се: 
- превръщането на ливади и пасища в обработваеми земи; 
- коситба в размножителния период на птиците; 
- използването на определени торове и средства за растителна защита; 
- унищожаването на видове от флората – късане, изкореняване, изкопаване и сеч; 
- преминаване и престой с моторни средства; 
- паша на животни над допустимия вид и брой; 
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. 
10. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% или при хвойново покритие на 50% 
стадата задължително се пренасочват към друго пасище. 
11.Косенето в пасищата да се извършва след 15 юни, максимум две коситби годишно. Косенето 
да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към 
периферията. 

 12. Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира тяхното нормално 
възстановяване и запазването им като такива в перспектива. 
 13.Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се ограждат и да 
възпрепятстват водопоя на животните.    
 14.Община Завет разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване “пасища, мери” по 
КВС, както следва:                                                  
         - Обща площ на мерите и  пасищата от ОПФ, коит още се предоставят за ивдивидуално и 
общо ползване  – 5 111,5 дка; 
         В т.ч: 
         = гр. Завет  - 723,6 дка 
         = с.Брестовене – 1618,2 дка 
         = с.Острово – 316,9 дка 
         = с.Веселец – 557,3 дка 
         = с.Прелез –693,7 дка 
         = с.Сушево –1121,2 дка 
         = с.Иван Шишманово - 80,6 дка 
   15.Общинска администрация – гр.Завет предлага следното процентно съотношение за 
ползване на пасищата по землища, гарантиращо поддържането им в добро екологично 
състояние, както следва: 
         - 80% от цялата площ да бъде предоставена за ползване по СЕПП; 
         - 10% от цялата площ да бъде предоставена за свободно, пасищно отглеждане на животни; 
         - 10% - за лица, които имат желание да се грижат за пасища. 
     16.Таксата за ползване на пасища за 2010г. е 5 лв/дка  и е приета с Решение на Общински 
съвет – гр.Завет; 

  
 

Планът е приет на заседание на Общински съвет  с Решение№ 248/23.04.2010г. 
 
 2. Дава съгласие да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване но пасища и 
мери от общинския поземлен фонд на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни 
или техни сдружения регистрирани като юридически лица или на лица, които поемат 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок  2 
години.  
3. Площите се предоставят за пасищно и оборно пасищно отглеждане на едър рогат добитък, 
дребен рогат добитък и еднокопитни в съотношение, съгласно Национален Стандарт 4.1 
от“Условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”. 



4. При недостиг на мери и пасища, отговарящи на общата минимално необходима площ за 
всички животни, отглеждани в населеното място, се въвежда коефициент за редукция на броя 
на селскостопанските животни на ползвателите, с цел покриване изискванията за минимална 
гъстота на животните по Национален стандарт 4.1. 
5. Приема правила за ползване на  мерите и пасищата на територията на община Завет, 
които са задължителни за всички ползватели, както следва: 
 

П Р АВ И Л А 
за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Завет 

 
С настоящите правила се определят задълженията на общината и ползвателите на пасища и 
мери от ОПФ  
І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА:  
 1. Да предостави мери и пасища от общинския поземлен фонд под наем или аренда само 
на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, на техни сдружения или на лица, които 
са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 
години. Срокът на договорите може да бъде по-кратък по желание на наемателя или 
арендатора.  
 2. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените мери и пасища от местното 
население за пашуване на притежаваните от тях животни, като сформирането на стадата е на 
доброволен принцип.  
 3. Да информира ползвателите на пасища и мери при настъпване на промени в 
нормативните документи, касаещи условията за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние.  
 4. По решение на местното население в кметствата по населени места може да се 
изготвят експлоатационни планове за паша на отделните стада и групи животни, за което да се 
информират пастирите, както на индивидуалните така и на колективните стада.  
 5. Допуска се отделяне на части от големи имоти с пасища и мери за индивидуална 
паша на животните на отделни крупни фермери, но не може да се ограничи достъпа на 
животните до местата за водопой.  
 6. С Решение на общинския съвет може да се разреши построяване на временни 
постройки за лагеруване на животните през летния сезон.  
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:  
Ползването на мерите и пасищата включва следните начини за въздействие върху тяхното 
общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:  
  Режим на ползване;  
  Почистване;  
  Борба с плевелите;  
  Торене;  
  Посяване;  
  Регулиране на водния режим.  
 
А. Задължения свързани със спазване на Националните стандарти по поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично състояние.  
 1. Да спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние и националните стандарти определени със Заповед на министъра на земеделието и 
храните.  
            Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, 
собственици и/или ползватели на пасища и мери, които кандидатстват за подпомагане по 
различните схеми на Общата селскостопанска политика и мерки от Програмата за развитие на 
селските райони.  
 2. За опазване на почвата от ерозия:  
 2.1 Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в 
блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения 
между ползвателите на даден физически блок.  



3.За опазване на органичното вещество:  
3.1 Забранява се изгарянето на сухи треви и отпадъци в площите с мери и пасища.  
4. Запазване на структурата на почвата:  
4.1 Задължително е да се използва подходяща земеделска техника в парцели с преовлажнени 
почви, за да не се допуска вторично уплътняване на почвата.  
5.Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:  
5.1 Земеделско стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и ливади), са длъжни да 
поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да 
извършват минимум една коситба.  
5.2 Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 
растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове-орлова папрат, 
чемерика, айлант, аморфа и къпина.  
5.3 Задължително е да се спазват съществуващите полски граници (синори) в блока на 
земеделското стопанство и/или земеделския парцел.  
5.4 Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на 
храстовидна растителност в тях.  
Б. Задължения на ползвателите на мери и пасища относно осигуряване и стриктно 
спазване на технологични и организационни мероприятия за:  
1. Повърхностно подобряване на терена;  
2. Подобряване състоянието на мерите и пасищата чрез торене;  
3. Органично торене на площите;  
4. Провеждане на борба с плевелите и агресивните и устойчиви растителни видове;  
5. При необходимост подсяване на деградирали мери и пасища;  
6. Основно подобряване на мери и пасища при ниско продуктивни естествени тревостой със 
силно влошен тревен състав;  
7. Напояване на мерите и пасищата, където това е възможно;  
8. Поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики- паша и/или 
косене.  
В. Задължения на ползвателите на мери и пасища във връзка със сключените договори с 
общината:  
1. Да заплащат в срок таксата за ползване на мери и пасища;  
2. Да използват предоставените им площи с мери и пасища съгласно предназначението им;  
3. Да спазват приетите от общинския съвет правила;  
4. Да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, както и екологични 
норми;  
5. Да спазват противопожарните правила и фитосанитарни изисквания;  
6. Да опазват съществуващите в площите с пасища и мери електропреносни, 
хидромелиоративни и други видове съоръжения, както и водоемите;  
7. Да предпазват пасищата от ерозия, заблатяване, замърсяване, както и да не използват за 
пръскането им неразрешени препарати.  
8. Да не отсичат съществуващите единични и групи дървета.  
9. Да не допускат замърсяване на пасищата с битови, строителни, производствени и 
други отпадъци;  
10. При констатиране на заразни болести при животните, същите да не допускат на 
паша, както и да се изпълняват указанията на специализираните ветеринарни органи;  
11. Охраната на площите с мери и пасища е за сметка на Наемателите.  
12. Да не разорават затревените площи.  
13.Не се разрешава преотстъпването на наетите площи с мери и пасища на трети лица.  
 Правилата са  приети на заседание на Общински съвет  с Решение№248/23.04.2010г.. 
 
 
6. Приема като неразделна част от решението списък с данни за земеделските стопани или 
техни сдружения, регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях животни., 
както следва: 



СПИСЪК 
НА ЗЕМЕДЕЛСИКТЕ СТОПАНИ И ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ  ТЯХ ЖИВОТНИ 

 
 ЕРД                                      

Говеда бр. 
№       
по     
ред   над 24 мес. 8-24 мес.  2-8 мес. 

     ДРД          
Овце бр.  

 ДРД                    
Кози бр. 

            
Коне и 
Магарета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  землище гр.Завет             
1. Юсеин Ибрям Исмаил 14           
2. Назми Нуридин Мехмед 7 3 4       
3. Хафизе Хълми Хюсеин 44 12 29       
4. Хайри Хюсеин Хюсеин 15   6       
5. Ахмед Зия Ахмед   28 1       
6. Зейнеб Руфат Юдаи 4   2       
7. Ибрям Абтула Ибиш       150     
8. Джевдет Юсмен Бекир 10   8       
9. Зейти  Селим Хасан 7 6         
10. Ахмед Мехмед Али 6 2 2       
11. Емел Шабан Юмер 22 11         
12. Вилдан Юсеин Ибрям 11 1 5       
13. Зихни Джелил Юсеин 19 6 41       
14. Недред Ахмед Бекир 7 3         
15. Иван Илиев Митев 18 10 6       
16. Петър Георгиев Кьосев         27   
17. Илхан Ибрям Абтула 16 4 5 36     
18. „ССОЗ-КЛАС” ООД 113 64 37       
19. „БАШ-НУР” ООД       170     
20. Назиф Назиф Исмаил 9           
21. Паун Илиев Василев       12 40   
22. Мехмед Мюрсел Дервиш 10           
23. Айше Ахмед Дервиш 6 4 7       
24. Себайдин Фейзула Величауш       113     
25. Гюнер Етем Нури 6           
  ОБЩО 344 154 153 481 67   
  землище с.Брестовене             
1. Стоян Андреев Стоянов       251     
2. Мехмед Назиф Халид 7 5         
3. Махмуд Мехмедов Шефкедов 10 7 2       
4. Ибрям Адилов Ибрямов 6 3 2       
5. Фериде Вели Муса       72     
6. Исмет Сабри Хамди 10 2 2       
7. Хасан Сабриев Хасанов 33 7 15       
8. Мехмед Сабриев Исмаилов 10 4         
  ОБЩО 76 28 21 323     
  землище с.Острово             
1. Февзие Наджи Бозук 17 4 2       
2. Бедиха Рашид Акбуюк       119 158   
3. Бейти Бейтула Билял 21 1   9     

  ОБЩО 38 5 2 128 158   
  землище с.Веселец             



1. Хайри Руфи Сали 14 6 6       
2. Сюлбие Юдаин Юсеинова 10 10 2 182     

3. Хюсню Османов Махмудов 14 7 2       
4. Джелил Закир Джелил 7 5         
  ОБЩО 45 28 10 182     
  землище с.Прелез             
1. Назифе Кадир Осман 6   1       
2. Руфи Керим Осман 18   5       
  ОБЩО 24   6       
  землище с.Сушево             
1. Сюлейман Сюлейманов Бекиров 6 2 1       
2. Метин Рагуб Феим 2 1 1       
3. Васвие Юсуфова Ахмедова  9   2       
4. Гюлтен Юмерова Ибрямова 15           
5. Ружди Ружди Татар 11 2 7       
6. Рувейде Ахмед Татар 10 4         
7. Фериде Исуф Ибрям 8   2       
  ОБЩО 61 9 13       
  землище с.Иван Шишманово             
1. Сафет Али Ахмед       290     
  ОБЩО       290     
  ОБЩО ЗА ОБЩИНА ЗАВЕТ 588 224 205 1 404 225   
 
 
 
7. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата с данни за физическите 
блокове и парцели, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели 
по землища, както следва: 
 
Размер и местоположение на мерите и пасищата с данни за физическите блокове и 
парцели, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели по 

землища. 
 

№ 
по 
ред 

ЕКАТТЕ Землище Физически блок Площ 
/Дка/ 

1 2 3 4 5 
1. 30065 Завет 23 18,5 
2. 30065 Завет 23 24,0 
3. 30065 Завет 24 15,0 
4. 30065 Завет 25 10,0 
5. 30065 Завет 29  6,4 
6. 30065 Завет 30 79,4 
7. 30065 Завет 31 91,8 
8. 30065 Завет 73 27,8 
9. 30065 Завет 74 63,6 
10. 30065 Завет 120 19,3 
11. 30065 Завет 134 30,4 



12. 30065 Завет 140 186,6 
13. 30065 Завет 144 150,8 
14. 06481 Брестовене 51   75,6 
15. 06481 Брестовене 54 108,2 
16. 06481 Брестовене 66   53,4 
17. 06481 Брестовене 70 218,6 
18. 06481 Брестовене 73  37,4 
19. 06481 Брестовене 115 251,6 
20. 06481 Брестовене 116  30,7 
21. 06481 Брестовене 165    4,4 
22. 06481 Брестовене 181 135,5 
23. 06481 Брестовене 181  11,0 
24. 06481 Брестовене 181  60,6 
25. 06481 Брестовене 181  92,5 
26. 06481 Брестовене 196  26,1 
27. 06481 Брестовене 196   214,1 
28. 06481 Брестовене 198  10,2 
29. 06481 Брестовене 200           172,4 
30. 06481 Брестовене 534 115,9 
31. 54417 Острово 82 266,7 
32. 54417 Острово 113   50,2 
33. 10714 Веселец 1 557,3 
34. 58147 Прелез 59   89,2 
35. 58147 Прелез 63 218,7 
36. 58147 Прелез 103 385,8 
37. 70384 Сушево 11   35,5 
38. 70384 Сушево 12  21,7 
39. 70384 Сушево 14 634,7 
40. 70384 Сушево 15     9,8 
41. 70384 Сушево 30   15,7 
42. 70384 Сушево 46 139,7 
43. 70384 Сушево 60   99,4 
44. 70384 Сушево 63   17,2 
45. 70384 Сушево 67 147,5 
46. 32192 Иван Шишманово 1    6,4 
47. 32192 Иван Шишманово 12  69,9 
48. 32192 Иван Шишманово 25    4,3 
ОбЩО:                                                                                             5 111,50 

 
 
 
8. Възлага на кмета на община Завет да извърши необходимите действия за правилното и 
законосъобразно сключване на договори за общо или индивидуално ползване на мерите и 
пасищата от общинския поземлен фонд с одобрените кандидати. 
9. Мери и пасища, стопанисвани от общината, за които не се сключват договори със земеделски 
стопани - животновъди се предоставят за ползване на СНЦ „ФЕРМЕР ЗАВЕТ – 2007” . 
10. Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд се 
определя в размер на  5 лв. на дка за година и се заплаща към датата на сключване на договора. 
11. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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. 
 



ПО ВТОРА ТОЧКА 
РАЗНИ. 
По втора точка се направихаследните изказвания: 
Димитър Ковачев – искам да обърна внимание на състоянието на ул.Чудомир, която е в 
окаяно състояние. Моля да се вземат мерки и да се закърпят  наличните дупки по улицата. Нека 
да се постави чакъл и да се запълнят  дупките. 
Юмер Али – след  промяната на лятното часово време, часовниците на уличното осветление 
още не са отрегулирани и лампите светват рано – още по светло и угасват  късно. 
Димитър Ковачев – във връзка с въвеждането на делегираните бюджети в детките градини  
намаля работата на някои хора от общината.  Предлагам на тези специалисти като ел.техници и 
дърводелци да им се намери работа и да им се уплътни работното време. Трябва да се направят 
джобове за контейнерите по централните улици, защото през зимата като мине снегорина 
неможе да почисти добре и се получават огромни преспи, а пътят става съвсем тесен. Тези хора 
всеки ден да правят по един джоб ще имат работа за дълго време и ще свършат нещо полезно. 
Емил Калинов – искам да поставя няколко въпроса:; 

1. В програмата за развитие на общината все още не е отстранена една грешка в  
графата „Здравеопазване”, за която сме говорили много отдавна. 

2. Да се  подготви докладна записка за оземляването на хората, взели участие в т.нар. 
пилотно оземляване. 

3. По улица Рила тече вода от водопроводната мрежа. Всички съседи ме помолиха да 
го поставя този въпрос, защото е ужасно. 

4. С г-н Бахар водихме разговор за трафопоста при  бараката, но все още не е 
направено нищо. 

Димитър Ковачев – по ул.Рила сме отстранили четири аварии, но водата продължава да тече. 
Според мен трябва да се прокопае и да се подменят тръбите на водопровода с ПВЦ тръби, 
защото старите са  изгнили и за нищо не стават. 
Мустафа Долбруджан – доколкото разбрах  ще се оземлят само хората, които първоначално са 
кандидатствали за  земя. 
Зюлфие Исмаил – хората, които 10 години редовно са плащали наем ще бъдат оземлени. 
Мустафа Добруджан – в  района на бившата овощна градина се настанени хора, които са 
получили само по три декара земя, а те сами за собствена осметка изкорениха и почистиха 
терените. На  „Могилите”, „Дъбака” и „Овощната градина” са основно настанени  оземлените 
стопани. 
 
        По втора точка други изказвания не се направиха 
        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.25 часа. 
        Настоящият протокол се  направи в  два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет, 
един да се представи на Областния управител на Областна администрация  с  център Разград и 
препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                /Кр.Цвяткова/ 
 


