
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  
                                                                      № 38 
 
 

Днес 06.08.2010 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 редовно  заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват   
16/шестнадесет/  общински съветници, отсъства  един   съветник, а именно  - Сунай Ахмед 
Мехмед  - съветник от листата на ДПС.  

Освен общинските съветници в  заседанието участие взеха: Зюлфие Алиосманова 
Исмаил  – зам.-кмет на Община, Ертан Сали Бахар – зам.- кмет на Община, Динчер  Къров – 
кмет с.Брестовене, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец,  Сезгин Юмер – гл.счетоводител. 

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  Халил откри заседанието и  
предложи  то   да протече  при следния   

 
                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:   

 
 
         1.Информация за текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и 
задължения на Община Завет към 30.06.2010г. 
                                                                                               Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 

           2. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
         ОТНОСНО:                                                                                                           

                 2.1. Участие на Община Завет в  Асоциация по ВиК .    
                                                                                       Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
         2.2. Отчет за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр.Завет. 
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 

                 2.3. Предоставяне на  еднократни  парични  помощи. 
                                                                                                      Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

         2.4.  Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2010г. 
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
         2.5.Отдаване под наем на хижа в местност „Расовата” с.Брестовене. 
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
         2.6. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на План за развитие на община Завет. 
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 

               3.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  да стане  дневен ред на настоящето заседание. 
 
         ПО ПЪРВА ТОЧКА 
.   Информация за текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и 
задължения на Община Завет към 30.06.2010г.   
                                                                                         Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 



     По информацията се направиха следните коментари: 
     Сезгин Юмер – информацията бе разгледана подробно на заседание на всички постоянни 
комисии. Предстои  ни подготовка на актуализация на Бюджет 2010г.  До две седмици ще го 
разгледаме. В общи линии финансовото състояние на общината е добро. В сметките на 
държавните дейности има над 600 х.лв. В сметките на местни дейности имаме около 35 х.лв. 
Събираемостта на данъците е сравнително добра в условия на криза. Добрите резултати се 
дължат на наложените финансови ограничения на разходите. Но ще се направят още икономии. 
Опитваме се да не натрупваме задължения и вземания, защото не можем да си ги позволим. Не 
сме в състояние на поемаме финансови ангажименти, за които нямаме ресурс. Вземанията в по-
голямата си част са още от 2004г.  Това са практически невъзвращаеми пари, но още се водят 
по нашите сметки. В частта на капиталовите разходи нямаме направени разходи. 
    Юлвие Мемишева – нямам забележки по информацията. 
    Димитър Ковачев -  на няколко пъти в информацията се казва, че са предприети  
антикризисни мерки, но ние не сме ги виждали. На предстоящото заседание на комисията ще 
искам да ги видя тези мерки. Бяхте ни обещали всеки месец да ни информирате за писмата от 
Министерството на финансите, с които се правят промени по бюджета на общината. На 
първото заседание на ПК „Финанси” искам да ги видя тези писма. Функция „Почивно дело” – 
какво включва? 
    Сезгин Юмер – основно дейност „Култура” ,  „Почивно дело”,  „Спорт и туризъм”. 
    Димитър Ковачев – не съм съгласен с т.2 в Информацията, че има завишаване на таксите в 
ЦДГ, Социален патронаж и др. Ако разгледаме старите отчети, сигурна няма да има разлика в 
цифрите. Тук пише, че със Заповед на Кмета на Общината са наложени лимити. На какво са 
наложени лимити и на кого, и дали има ефект от това. 
    Сезгин Юмер – антикризисните мерки са разработени още в началото на 2010г. и са 
представени в Министерство на финансите. Лимити са наложени на служебните телефони на 
служителите и всяко превишаване се отдържа от заплатата на съотвения служител. По контрола 
на събираемостта на таксите, може би цифрите да са еднакви,  защото сме наложили контрол и 
всеки, който дължи такса до 10 –то число на следващия месец си плаща, ако ли не се отписва от 
услугата, която ползва.  
 
    По информацията други изказвания не се направиха.  Предвид това,  че информацията 
е за сведение на Общинския  съвет, решение по нея не се прие. 
 
    ПО ВТОРА ТОЧКА 

     ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
   ОТНОСНО:                                                                                                           

          2.1. Участие на Община Завет в  Асоциация по ВиК .    
                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
  Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. Общинските съветници заедно с докладната записка се 
запознаха и с писмено представените от Кмета на Община Завет „Мотиви” за участие на 
общината в Асоциацията по В и К, както следва: 

„МОТИВИ 
                 ОТНОСНО: Участие  на Община Завет в Асоциация по В и  К 

     Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 

           Като допълнение към това, което е   посочено в мотивационната част  на Проекта за 
решение  във внесената от мен докладна записка, искам да направя някои пояснение  във връзка 
с промените в нормативната уредба. В   Закона за водите подробно е уточнена цялата 
регламентация във връзка с управлението и поддръжката на цялата структура на сектора  „В и 
К”. Съгласно Закона за водите това трябва да става с асоциации, териториите на които бяха 
определени със специално Решение на Министерството на регионалното развитие. Тези 
асоциации се изграждат на базата на Закона. В тези асоциации, когато са повече от една 
община, задължително участва и държавата със запазена квота от 35%.  Разпределението на 
квотния дял е съответно според броя на населението на  всяка една от общини, членки на 



Асоциацията. Нашата  Асоциация включва общините  Исперих, Завет и Самуил с обхват на 
обособена територия на  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих.. 

Съгласно  ал. 5 на чл.198е от Закона за водите  е записано, че позицията и мандата на 
представителя на общината за заседанията на общото събрание на  Асоциацията  по В и К   се  
съгласуват   по  ред,  определен от Общинския съвет. Поради това, че все още няма приет 
Правилник за прилагане на  Закона за водите,  няма пълна яснота  относно работата и 
функционирането на тези асоциации. Тези асоциации изрично е записано, че не са търговски 
дружества, те не формират и не разпределят печалба, но те на практика ще имат изцяло 
възможността да кандидатстват пред различни институции, с различни инструменти за 
привличане на средства, които ще бъдат влагани в подземната инфраструктура на ВиК 
инсталациите.  

На 12 юли се  проведе  първото  общо  събрание за учредяване на Асоцияция по ВиК с 
обхват на обособена територия на  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих. 

И съгласно разпределението на квотното ни участие, което е направено на база 
населението на общината , Община Завет  има право  на 17,51 %, Община Исперих на 35.90 %, 
Община Самуил на 11.59 % и  35% по закон са за областната администрация, за представителя 
на държавата , на практика  това е Областния управител.  

В този смисъл  е изготвен  и Проекта за решение в докладната записка. 
 Кметът  по закон  участва в Общото събрание на Асоциацията, а в негово отсъствие  го 
замества представител, определен  от Общинския съвет.” 
 
            С последвалото гласуване  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №260: 
 

           Съгласно  Закона за водите един от способите за управление на В и К системите се  
осъществява чрез Асоциация по В и К, в която участват държавата и една или повече общини.  
Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Същата осигурява 
поддръжката и експлоатацията на ВиК системата.  Предвид разпоредбите на Закона за водите 
за учредяването на такава асоциация е необходимо решение на Общинския съвет, за 
пълномощията на представителя на общината в лицето на кмета на общината. 
          Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА , чл.198е, ал. 
3 и ал. 5 от Закона за водите, Общинският съвет  гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За” , 
„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/        

 
 РЕШИ: 
 
    1. Определя кмета на Община Завет- Ахтер  Сюлейманов Велиев, а в негово 
отсъствие- заместник - кмета  г-н  Ертан Сали Бахар за представител на Община  Завет  
в Общото събрание на Асоциация по В и К с обособена територия на  „Водоснабдяване 
и канализация” ООД гр.Исперих.. 
    2. Потвърждава процент от 17,51 % като квота за участие на Община Завет при 
гласуване на решенията на Общото събрание в Асоциацията. 
   3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му 
    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
         2.2. Отчет за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр.Завет. 
                                                                                          Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
        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 №261: 
 

          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 гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23  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/        

 
РЕШИ: 

  
1. Одобрява отчета за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 

Председателя на Общинския съвет гр.Завет за второто тримесечие на 2010г., както 
следва:  

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

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

№ 
по ред 

Отчетен месец Извършени разходи 
от Кмет на Община 

Извършени разходи 
от Председател на  
Общинския съвет 

1. м.04.2010 108.00 40.00 
2. м.05.2010 148.45                             00.00 
3. м.06.2010 130.40                             00.00 
    
 Всичко разходи за тримесечието: 386.85 40.00 
 
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. 

 
 

                 2.3. Предоставяне на  еднократни  парични  помощи. 
                                                                                                         Докл.:М.Хасан – Председател на 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 №262: 
 

     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.Ф-99-2/15.04.2010г. от Февзие Ибрям Салим  от гр.Завет, Здравец №4 
2. Молба с Вх.№ 94.М -279-1/11.05.2010г. от  Марин Марков Костов от гр.Завет, „Мусала” 

№ 5 
3. Молба с Вх.№ 94.Х-56-1/01.06.2010г. от  Хайрия Ахмед Заркова  от гр.Завет, „Кирил и 

Методий” №84. 
4. Молба с Вх.№94.М -301-1/29.06.2010г. от Мюфтериме Шабан Хасан ат с.Брестовене, 

”Гео Милев” №60. 



5. Молба с  Вх.№218/29.06.2010г. от  Тюркян Фикрет    Мехмед от с.Брестовене, 
ул.”Вежен” № 75; 

6. Молба с Вх.№94.Ф-142-1/14.07.2010г. от  Фатме Мехмед Мустафа от  гр.Завет, 
ул.”Марица” 11 

7. Молба с Вх.№ 223/16.07.2010г. от Тахир Неждет Вели от с.Брестовене, ул. „Вапцаровх” 
№72; 

      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  100 /сто/ лева на  
Февзие  Ибрям Салим   от гр.Завет за лечение. 

2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на      100/сто/   лева на 
Марин Марков Костов от гр.Завет за лечение. 

3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на      50/петдесет/ лева на  
Хайрия Ахмед Заркова  от гр.Завет . 

4) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на    50 /петдесет/  / лева на 
Мюфтериме Шабан Хасан от с.Брестовене. 

5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100 /сто/  лева на 
Тюркян Фикрет Мехмед от с.Брестовене за лечение;  

6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150.00  /сто и петдесет 
/лева на  Фатме Мехмед Мустафа  от гр.Завет за лечение;  

7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150.00  / сто и петдесет 
/лева на   Тахир Неждет Вели  от с.Брестовене за  лечение. 

 
 Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

  2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
         2.4.  Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2010г. 
                                                                                          Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
       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 №263: 
 

С Решение 225 от Протокол №32/29.01.2010 год. на Общински съвет гр.Завет е приета 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при Община 
Завет за 2010 год. Съгласно раздел ІV на програмата същата подлежи на актуализация при 
възникнала необходимост през годината. 

Постъпили са молби от граждани за наемане на имот – хижа „Расовата” в 
с.Брестовене, община Завет и за учредяване на право на прокарване през общински пътища. 
Имотите, предмет на интереса, не са включени в Годишната програма за 2010 год. и е 
необходимо тя да се допълни и актуализира. 



         Предвид  гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, 
ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 4а, ал. 2 от Наредба №2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Завет  и т.1 от Раздел ІV: Заключителни 
разпоредби на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет, приета с Решение 225 от Протокол №32/29.01.2010 год. на 
Общинският  съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали 
се”–0 /нула/        

РЕШИ: 
 

           1. Приема актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост при Община Завет за 2010 год., както следва: 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ 
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2010 год. 

 
РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската 

собственост на територията на община Завет за периода 2009 - 2011 година, приета с Решение 
№146 по Протокол №19 от 06.03.2009 г. на Общински съвет гр.Завет. 

2. Основна цел на настоящата програма е практическата реализация на приоритетите за 
изпълнение на стратегията. 

3. Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска 
собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2010 год. 

 
РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

А. ПРИХОДИ : 260 967 лв., в т.ч.  
• от наеми – 65 000 лв. 
• от продажби по реда на ЗОС – 191 967 лв. 
• от продажби по реда на ЗПСК – 0 лв. 
• от вещни права - 4 000 лв. 

 
1. От незастроени имоти: 
1.1. Наем : 3 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти - 1 000 лв. 
1.2. Продажби: 
1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост : 3 броя имота – 122 967 лв.                                                                                                                                             
1.2.2. По реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол : 0 броя – 0 

лв. 
1.3. Вещни права: 20 броя – 2 500 лв. 
 
2. От застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти - 0 бр. имоти – 0 лв. 
2.2. Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем : 18 обекта – 17 000 лв. 
2.2.2. Продажба : 3 броя – 60 000 лв. 

2.3. Вещни права: 3 броя – 1 500 лв. 
 
3. От общински поземлен фонд 
3.1. Наем :  5 111,7 дка – 41 000 лв. 



3.2. Продажба : 11 имота – 6 000 лв. 
 
4. Имоти, предоставени на концесия : 0 броя – 0 лв. 
 
5. Продажба на транспортни средства:  4 броя – 3 000 лв.  
 
 
Б. РАЗХОДИ : 8 000лв. 
1. За придобиване на собственост чрез отчуждителни процедури – 0 лв. 
2. За изготвяне на оценки – 500 лв. 
3. За издаване на скици и удостоверения – 4 000 лв. 
4. За обяви – 500 лв. 
5. За  вписване на документи  в Служба по вписванията – 1 000 лв. 
6. За изготвяне на Подробни устройствени планове – 2 000 лв. 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ 
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 
1. Незастроени имоти 
1.1. Наем 
Общо имоти, отдавани под наем 3 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 2 броя, както 

следва: 
№ Имот 
1. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в гр.Завет, кв.82, 

УПИ І – „Жилищно строителство”   
2. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Брестовене, 

кв.13 – „За озеленяване” 
3. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Острово, 

кв.69, УПИ І – „Читалище, младежки клуб и озеленяване” 
 
1.2. Продажби 

1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 
№ Имот 
1. Имот в гр.Завет, кв.68, УПИ ІІІ – „За производствени и складови дейности” 
2. Имот в гр.Завет, кв.85, УПИ Х – „Жил. Строителство” 
3. Имот в гр.Завет, кв.98, УПИ ІІ – „Жил. Строителство” 

 
1.2.2.По реда на ЗПСК – 0 бр. 

 
1.3. Вещни права : 

№ Имот 
1. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.98, УПИ І – „Жилищно строителство” 
2. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.134, УПИ І – „Жилищно строителство” 
3. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.82, УПИ І – „Жилищно строителство” 
4. Учредяване право на прокарване на подземна оптична мрежа за трасе: с.Брестовене – 

гр.Завет, с.Брестовене – с.Острово, частта от трасетата в община Завет: с.Савин – 
с.Брестовене, с.Острово – с.Дянково 

5. Учредяване право на прокарване на външно кабелно ел. захранване в местността 
„Чардаклии”, землище с.Брестовене, община Завет 

 
2. Застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти – 0 бр. 
2.2. Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем: Общо имоти, отдавани под наем 17 броя, както следва: 



№ Имот 
1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2 
2. Помещение в СОУ гр.Завет с площ 39,00 м2 
3. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 27,00 м2 
4. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 39,86 м2 
5. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2 
6. Лаборатория в Бивша болница в гр.Завет с площ 29,40 м2 
7. Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2 
8. Стопанска сграда в с.Брестовене с площ 32,00 м2 
9. Помещение в Читалище с.Острово с площ 24,38 м2 

10. Помещение в Читалище в с.Острово с площ 68,68 м2 
11. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 28,76 м2 
12. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 60,69 м2 
13. Помещение в кметство с.Сушево с площ 9,92 м2 
14. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 
15. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 30,61 м2 
16. Помещение в ОУ с.Иван Шишманово с площ 24,38 м2 
17. Здравна служба в с.Иван Шишманово с площ 18,37м2 

18. Хижа в с.Брестовене с ЗП 86 м2 

2.2.2. Продажба: 
№ Имот 
1. Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка” 
2.  Втори етаж на „Здравен дом” с.Брестовене, кв.13, пл.№668 
3. Втори етаж на „Здравен дом” с.Прелез, кв.49, УПИ V – „Кметство и здравна служба” 

 
2.3. Вещни права: 3 броя, в т.ч. пристрояване, надстрояване и сервитути. 
 
3. Общински поземлен фонд: 
3.1. Наем 

№ Имот 
1. Пасища и мери с обща площ 5 111,7 дка 
2. Земеделски земи с обща площ 2 867,846 дка 

 
3.2.  Продажба 

№ Имот 
1. Имот №057002 в землището на с.Брестовене с площ 22,674 дка 
2. 10 броя земеделски имота с обща площ около 16 дка 

 
4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя. 

 
5. Продажба на транспортни средства:  4 броя. 

 
 
 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала необходимост  през 

годината. 
2. Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се публикуват на 

интернет страницата на Общината.  
3. Настоящата програма е приета с Решение №225 от Протокол №32 от 29.01.2010 год. 

на Общински съвет Завет и актуализирана с Решение № 263 от Протокол №38 от 06.08.2010 
год. на Общински съвет Завет. 
 



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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
         2.5.Отдаване под наем на хижа в местност „Расовата” с.Брестовене. 
                                                                                          Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
       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 №264: 
 

С писмо вх.№10-01-11 от 01.04.2010 г. кметът на с.Брестовене ни уведоми, че е проявен 
интерес от частни лица за стопанисване на хижата в местност „Расовата”, която е частна 
общинска собственост съгласно АОС №614/08.01.2003 г.  

Хижата има нужда от основен ремонт, тъй като бе ползвана за кратки периоди от 
работници на фирми, работещи на общински обекти. В настоящия период на криза общината не 
е в състояние да отдели средства за ремонт на сградата.  
      Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с 
чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.34, от ЗОС ал.7, във връзка с чл.4, т.„е” от Правилника за 
вписванията, във връзка с чл. 2, ал.10, т.1 от Наредба № 7 за базисните цени за отдаване под 
наем на обекти – общинска собственост и във връзка с чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 на 
Общински съвет гр.Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет гр.Завет 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 ЗА 
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 Отсъства от заседанието 
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 

Р Е Ш И: 
 

 1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години по реда 
на глава седма от Наредба № 2 на ОбС Завет за придобиване, управление и разпореждане с 



общинско имущество на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 614/08.01.2003 
год., находящ се в землището на с.Брестовене, местност „Расовата”, община гр.Завет, област 
Разград при граници и съседи: север, изток, юг и запад – имот 126003-дървопроизводствена 
площадка; представляващ двуетажна масивна сграда „Хижа” със застроена площ 86 м2 и 
разгърната застроена площ 172 м2. 

Определя начална месечна тръжна цена за имота 200 лв. без ДДС, определена съгласно 
чл.2, ал.10, т.1 от Наредба № 7 на ОбС. 

2. Задължава кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор въз основа на 
резултатите от проведения търг. 

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

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

                                                
        2.6. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на План за развитие на община 
Завет. 
                                                                                          Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
 
       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 №265: 
 

 Общинският план за развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година е разработен 
в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие и е приет с Решение от  
заседание на Общинския съвет гр.Завет по Протокол № 21/25.07.2005г.  
         Кметът на общината организира изработването на Общинския план за развитие и го внася 
за обсъждане и приемане от Общинския съвет, ръководи, организира и контролира дейността 
по изпълнението на плана за развитие, представя годишен доклад за наблюдение на  
изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет. 
         Предвид изложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.23, т.4 и чл.24, т.2 от Закона за регионалното 
развитие,  Общинският съвет гр.Завет с  16/шестнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/ 
 

РЕШИ: 
 
        1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението  за 2009г. на Общинския 
план за развитие на Община Завет 2007-2013г., както следва: 
 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение изпълнението за 2009 година 

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

Годишният доклад е изготвен  на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 
развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите приоритети и  
изпълнените мерки, заложени  в Общински план за развитие 2007 – 2013г. 
 
 
I. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в 
социално-икономическите условия в община Завет. 
  



Общинският план за развитие  2007-2013 г. е основен документ, определящ 
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на Община Завет. 

Индикативната финансова таблица, като неразделна част от плановия документ, 
определя индикативния финансов ресурс за неговата реализация. 

Планът е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и 
приет с Решение от заседание на Общинския съвет гр.Завет, Протокол №21/25.07.2005г. При 
разработването му са спазени принципните изисквания на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, относно обемът и съдържанието. 

Като съставна, въпреки и малка част от националната територия Община Завет следва 
да се развива в съответствие както с Областната стратегия така и с Националната стратегия за 
регионално развитие както в краткосрочен така и в дългосрочен план. Общинският план за 
развитие е отворена система. Веднъж приет, той остава относително “твърд” в стратегическата 
си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по отношение на мерките и проектите. 

При изработването на Плана за развитие под ръководството на общинските власти взеха 
участие експерти от общинска администрация и членове на Общински съвет Завет. В процеса 
на разработване на плана бяха проведени редица консултации със заинтересовани страни – 
общински съветници, представители на бизнеса, неправителствени организации. Проведоха се 
работни срещи за идентифициране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT 
анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за развитие, с цел отчитането на 
обществения интерес в плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация. 

Дългогодишният опит на страната ни да направи успешен преход към нормално 
функциониращо пазарно стопанство се отрази чувствително върху икономиката на Община 
Завет. Местната икономика претърпя съществени структурни изменения в резултат на 
провеждането на радикални реформи, приватизация и ликвидация на нерентабилни 
предприятия. 
Прехода от централизирана към пазарна икономика и икономическата криза в световен мащаб, 
пред която са изправени и общините в България, са свързани с пораждането на редица 
негативни тенденции и процеси, демографски срив, социалната интеграция и трудова заетост, 
конкуренция, криза в икономическия и финансов аспект и последиците от промяната в бизнес 
средата. 
В рамките на община Завет се наблюдава тенденция към по-слаби темпове на икономическо 
развитие в сравнение с тези в страната. Това е резултат от факта, че почти няма отрасли които 
успешно да са се адаптирали към новите икономически изисквания породени от промяната. 

Визията, определена в Общинския план за развитие е  „Община Завет да се превърне 
в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална реализация, висок 
стандарт и просперитет на своите жители, развивайки интензивно селскостопанското 
производство и леката промишленост, запазвайки чиста природната среда и 
историческото си наследство. 

Ние приемаме нашите културни, етнически и религиозни различия като букет от 
ценности.Ние поощряваме духа на  приятелство в региона, докато се грижим за 
еволюцията на нашата общност. 

 Целта ни е да постигнем една хармонична среда за живеене .Приемайки 
различията да постигнем в дългосрочен план една трайна икономическа стабилност. 
Общината наистина да стане дом за нашите деца и внуци." 

 
Така формулираната визия очертава желаният от всички в общината краен резултат в 

развитието на общината през следващите години. Държавата е отредила на общината роля на 
ядро в район и населени места, където са необходими мерки за подпомагане изоставянето в 
социално-икономическото развитие и жизнения стандарт. Общината е приела тази роля и чрез 
визията си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще.Това предполага огромни усилия за 
мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни. 

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, държавната 
политика за регионално развитие, в контекста на членството на България в ЕС посредством 
Оперативните програми към съответните министерства, даде възможност на общините да 
кандидатствата за реализиране на приоритетни за развитието на общината проекти, които 



отговярат на залегналите в Общинския план за развитие 2007-2013 г. приоритети, цели, мерки и 
дейности. 

 
II. Напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за 

развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. 
По Приоритет 1 - Подобряване на техническата, социалната и екологична 
инфраструктура на общината  
 
Специфична цел.1.2. Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична 
инфраструктура    
Мярка 1.2.1.Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителни 
съоръжения и канализация 
 
Мярка 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа от 
Плана за развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година. 

Предприети са действия по реализиране на дейности, гарантиращи изпълнението на 
този приоритет, свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа, одобряване качеството 
на живот на населението в гр.Завет и с.Брестовене и покриване изискванията на Европейското 
екологично законодателство в областта на изграждане на канализационни мрежи и ГПСОВ. 

 
Постигнати резултати:  
1. Разработен проект„Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, 

канализационна мрежа и реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на град 
Завет”. Проекта е внесен по ОПОС, не е финансиран. Прекратена процедура с Решение № на 
Управляващия орган на ОПОС 
           Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.12/01/07 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 
2 000 до 10 000 е.ж.” - 41 192 764,67 лв. 
                Вх. №58 117-40-533 / 05.03.2009 г., Прекратена процедура с Решение 
№50/02.07.2009г. на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС. 

 
 

 2. Разработен проект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на 
водопроводна мрежа на с. Брестовене” -  50 453 799,68 лв 

Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.12/01/07 
Вх. №58 117-7-500 / 26.02.2009 г.        Прекратена процедура с Решение               
№50/02.07.2009г. на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС. 
 

3. Разработен проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа с.Прелез” – 
690 000.00 лв. Внесен в ПУДООС с Вх.№МВО900-188/27.04.2009г. Спрян за финасиране с 
Решение/ Протокол№3 от 26.08.2009г. На МОСВ, ПУДООС. 
 
     4. Разработен проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа 
с.Сушево” - 617 687,80 лв. Внесен в ПУДООС с Вх.№МВО900-187/27.04.2009г.  Спрян за 
финасиране с Решение/ Протокол№3 от 26.08.2009г. На МОСВ, ПУДООС. 
 
Мярка 1.2.4. Управление на твърдите битови отпадъци 
Генерирането на отпадъци от бита и строителството все още е проблем в община Завет, който 
застрашава качеството на околна среда и представлява значим риск за човешкото здраве. 
Настоящите нива на образуване на отпадъци са високи, което налага въвеждането на нови 
модели на управление на отпадъците, като допринася за намаляване на общото количество 
генерирани отпадъци и гарантират тяхното адекватно оползотворяване и използване. Съгласно 
националната стратегия за управление на дейностите по  отпадъците една от мярката, която се 
предвижда е изграждане на 54 регионални депа за отпадъци, както и изграждането на 
инсталации за третиране и рециклиране на строителните отпадъци. Регионално депо е 



изградено в гр.Разград. Общината се изправя пред сериозно предизвикателство свързано с 
увеличеното разстояние, липса на претоварна станция и проблем с транспортирането на 
отпадъците към регионалното съоръжение за обезвреждане.  
Предприети действия по реализиране на дейности по въвеждане на ефективна система, 
гарантираща изпълнението на този приоритет са свързани с повишаване капацитета на Община 
Завет за справяне с проблема с управление на отпадъците. 
Общинска администрация реализира  проект „Въвеждане на организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване във всички населени места на община Завет” – 351 218.75лв., като 30% от 
стойността на проекта е под формата на безлихвен заем. Проекта е финансиран от ПУДООС. 
През отчетния период ОбС на Община Завет взе решение за учредяване на Общинско 
предприятие „Воден”. 
Реализиран е проект „Почистване и озеленяване на терен замърсен с отпадъци в гр.Завет” 
финансиран е от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда” на стойност – 
3591.00 лв. Премахнати са нерегламентираните сметища във всички населени места на 
територията на общината със средства от общинския бюджет.                                                              
 
Специфична цел.1.1. Развитие на пътна инфраструктура 
Предприети са действия по реализиране на дейности, гарантиращи и зпълнението на този 
приоритет, свързани с рехабилитацията и ремонта на пътната инфраструктура и ремонта на 
уличната мрежа. 
Разработен проект „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места 
от Община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици” на стойност 
1 739 436.26лв.Проекта е внесен по ПРСС, Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените 
места. Проекта е отхвърлен поради липса на  канализация. 
 
Разработен проект „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за 
населението и икономиката в подкрепа на устойчивото  развитие на Община Завет”на 
стойност 3 587 048.56 лв. Проекта е внесен по ПРСС, Мярка  321- Основни услуги за 
икономиката и населението на селските райони.  
 

Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се 
рехабилитират участъци от уличните настилки. Тези средства са крайно недостатъчни, 
предвид лошото състояние на пътната инфраструктура. 
 
Специфична цел.1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура  
Мярка 1.4.1.Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради 
 
Разработен проект „Благоустрояване на централна градска част, гр.Завет, област Разград”. 
Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените 
места”  от Програмата за развитие на селските райони за периода  2007-2013г.” – 938 294.00 лв. 
Разработен проект„Благоустрояване на централна част – кв.20 и част от кв.13 по плана на 
с.Брестовене, община Завет, област Разград и благоустрояване на част от кв.39 по плана на 
с.Острово, община Завет, област Разград” Проекта е финансиран от ДФЗ – РА по мярка 322 – 
„Обновяване и развитие на населените места”  от Програмата за развитие на селските райони за 
периода  2007-2013г.” – 1 493 640.00 лв. 
 
Мярка 1.4.2. Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура 
Предприети са действия по поддържане и обновяване обектите на образованието и културата 
 
Разработен и финансиран проект „Реконструкция на ЦДГ "Червената шапчица" в 
с.Брестовене” – 450 000.00 лв. 
 
Разработен и финансиран проект „Ремонт на читалище „Просвета”с Брестовене” –271 
200.00лв. 
Разработен и финансиран проект „Основен ремонт на читалище с.Веселец – 156 300.00лв. 



 Разработен и финансиран проект „Основен ремонт на читалище с.Прелез – 151 250.00лв. 
 
През 2009 година читалищата на територията на Общината кандидатстваха съвместно с 
община Завет с проекти за допълваща субсидия пред Министерството на 
културата.Проектите са реализирани.  
 
Приоритет 2. Повишаване конкурентно способността на общинската икономика 
Специфична цел 2.4. Подкрепа за развитие на бизнеса и привличане на външни инвестиции 
Предприети са действия по реализиране на дейности, за осигуряване на форма  на подпомагане 
на земеделски производители и МСП при разработване и усвояване на средства по схеми за 
финансиране на подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони за периода  
2007-2013г., чрез сключването на тристранен договор за публично-частно партньорство между 
община Завет, НПО и представител на местния бизнес след решение на Общински съвет Завет. 
 
Разработен проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 
потенциална местна инициативна група на територията на Община Завет” 
Проекта е финансиран по ПРСР 2007-2013г.  Мярка  431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” – 165 397.00лв. 
Приоритет 3 - Подобряване качеството на човешките ресурси,чрез повишаване качеството на 
образованието,професионалната подготовка и преквалификация   
Специфична цел 3.2.  Интегриране към областната система на пазара на труда   
Предприети са действия по отношение намаляване на безработицата. Общинска администрация 
е осигурила работа на …лица в изпълнение на различни дейности по НП „ОСПОЗ” 
 
           Разкрита бе обществена трапезария чрез Проект „Разкриване на обществена трапезария в 
община Завет” финансиран от Фонд „Социално подпомагане”. Проектът е одобрен и 
реализиран. По проекта се предоставя топла храна(обяд) на 50 лица от най-нуждаещите се 
социални групи – самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии. Дейността по 
приготвяне на храната се осъществява в кухненската база на Домашен социален патронаж в 
град Завет. Чрез трапезарията Община Горна Оряховица се стреми да намали броя на 
желаещите да постъпят в специализирани институции на територията на страната, поради 
невъзможността да организират своя бит и да посрещнат своите жизнени потребности през най-
тежките месеци от годината. 
 
От МИС са финансирани следните проекти: 
 
Ремонт кметство с.Сушево – 53 868.00лв. 
Ремонт читалище "Отец Паисий" с. Острово – 65 121.00лв.  
Ремонт джамия с.Прелез – 298 609.00лв. 
Ремонт църква с.Острово- 119 270.00лв. 
Ремонт сграда "Мечит" с.Острово- 87 767.00лв. 
Ремонт църква с. Брестовене-  62 582.00лв 
Ремонт на мост с.Иван Шишманово 
Възстановяване на сградата на детска градина с.Веселец- 150 717.00лв. 
 
III. Мерки за наблюдение и създаване на механизми за събиране и анализ на данни. 
 

Изпълнението на общинския план за развитие се подпомага и координира основно от 
дирекция „Регионално развитие и стопански дейности”. Екипът извършва всички необходими 
предварителни проучвания, изследвания и анализи, за да обоснове проекта, анализира средата и 
заинтересованите страни, дефинира проблемите и избира подходящи алтернативи за тяхното 
решаване, определя общата и конкретните цели, целевата група и ползите от проекта, 
дейностите и очакваните резултати, промените в средата и общината устойчивостта на 
въздействието и мултиплицирането на проекта. При необходимост някои от посочените части 
се възлагат на външни експерти. Екипът изготвя и оформя проект, съгласно формуляра по 



съответната оперативна проеграма. Попълват се всички приложения съгласно изискванията на 
донора, посочени в пакета документи за кандидатстване. 
 
IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 
развитие през 2009 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми. 
Устойчивостта на отделните инвестиционни намерения и операции или на индивидуални 
проекти се отчита, като се имат предвид следните критерии: възможност за самоиздръжка след 
определен период, запазване и/или създаване на работни места, принос за опазване на околната 
среда, устойчивото развитие на съответната обществена група или икономическа дейност. 

Проблеми по прилагането на дългосрочния стратегически документ на местно равнище 
– ОПР на Община Завет. 

Мерки по изпълнението на приоритети, цели и дейности на ОПР: 
- Изграждане на допълнителен административен капацитет за усвояване на средства по 
оперативните програми и ПРСР; 
- Създаване на информационна база данни за свободните терени с възможност за 
инвестиране; 
- Продължаване на преговорите за осъществяване на заявените инвестиционни 
намерения и проекти; 
- Приемане на ред за провеждане на публичните обсъждания за поемане на общински 
дълг, в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг; 
 

Все още състоянието на уличната мрежа в общината е в окаяно състояние, липсва 
канализационна мрежа и ПСОВ и затова трябва да се изпълнят следните видове дейности 
и проекти: 

- Рехабилитиране на улици и обновяване на градската среда- срок: постоянен; 
- Подмяна на амортизиралата водопроводна мрежа в града и кметствата- срок: 

постоянен; 
- Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в населените места с над 2000 е.ж.- 

срок: постоянен. 
 

V. Мерки за осигуряване на информация и публичност. 
Екипът за управление на общинския план за развитие, извършва действия по 

информиране и публичност в рамките на правомощията си по изпълнението на плановия 
документ за развитие и осигуряване на своевременна информация за характера и същността на 
тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците 
от тях, както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставен на 
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет. 
Информацията е насочена към: широката общественост, потенциалните бенефициенти по 
отделните мерки и проекти, осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на 
средствата. Интернет страницата на Община Завет ежеседмично се обновява и актуализира с 
хода на реализиращите се инвестиционни проекти. 
VI. Заключение и подобрение на резултатите от наблюдението. 

Предложения за подобрение на резултатите от наблюдението на плана ще бъдат 
възможни, след извършване на междинна оценка на изпълнението му, което ще бъде и база за 
неговото актуализиране. 

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
               ПО ТРЕТА ТОЧКА         
                Разни. 

         По трета точка се направиха следните изказвания: 



         Димитър Ковачев – Защо няма публикация по кабелната телевизия  за заседанията на 
Общинския съвет? Защо в дневния ред на настоящето  заседание не  е включена докладната 
записка, която внесохме аз и колегата Шабан Шабан по-рано  във връзка със закупуването на 
помпа. Вие знаете, че тази докладна бе внесена  за разглеждане, но след лична молба от страна  
на кмета аз я оттеглих. Защо се отбягва внасянето на  докладната записка в  дневния ред? 
         Мехмед Хасан – начина на заплащане на обявите в Кабелната телевизия се промени и 
затова избягваме   завишени разходи. Относно докладната записка, аз насрочих извънредно 
заседание на Общинския съвет с една единствена точка – въпросната докладна записка. Повече 
от това, не мисля, че може да направя. 
          Мустафа Добруджан – какво става с оземляването? 
          Зюлфие  Исмаил – трябда да имаме акт за собственост на тези земи, за да се приеме 
решение. От известно време има нови образци за  актове за собственост и в момента се 
променят тези документи. 
          Мехмед Хасан – нека да проверите г-жо Исмаилова, дали имаме нормативното основание 
да приемем такова решение, защото от едни разговор с директора на Общинска служба 
„Земеделие” разбрах, че държавата е била определила срок относно тези земи за  оземляване на 
безимотни и малоимотни граждани. Да се надяваме, че този срок важи само за ДПФ. 
          Зюлфие Исмаил – аз многократно съм занимавала началника на ОбСЗГ, но все ми се 
отговаря, че са натоварени и следва да се нанесат огромен  брой данни. Дори предложихме да 
изпратим наши служители да им помогнат. При наш разговор той  казваше, че няма  никакъв 
срок. 
         Мустафа Добруджан – да го извикаме и да ни обясни как стоят нещата. Относно 
осветлението. Кога ще се отремонтират изгорелите тела? Ние за Енергото ли работим или те за 
нас. Вече повече от седмица вишката на Общината ходи с хората от Енергото да режат клоните. 
Нека те сами да си вършат работата, а ние да си гледаме уличното осветление. 
         Ертан Бахар – изготвен е график за поставяне на крушки по селата и Завет. До две 
седмици трябва да сме приключили с това. Нямаме възможност да поставим  много крушки, но 
в рамките на възможностите ни ще направим каквото е необходимо. 
         Емил Калинов – многократно поставям въпроса с трафопоста при ДСП. 
         Ертан Бахар – трафопостовете са собственост на Е.ОН. Изпратил съм уведомително 
писмо до ръководстовото в Разград от името на Кмета на Общината за този проблем. 
         Емил Калинов – водата по ул.”Рила” продължава  да тече. Навсякъде има пчели и е 
опасно за  хората. 
         Димитър Ковачев – пред години отстранихме по трасето четири аварии, но водата 
продължава да тече. В Завет има високо ниво на подпочвени води. Явно  мрежата е изгнила.  
Според мен трябва да се прокопае и да се поставят ПВЦ тръби. 
       
        По точка „Разни” други изказвания не се направиха. 
        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.10 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          
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