ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 04

Днес 28.01.2008 година от 15.00 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 присъствуват 15
общински съветници, отсъствуват двама, а именно: Ниязи Ниязиев Мехмедов - съветник от
листата на ДПС и Шабан Ариф Шабан – съветник от листата на БСП.
Освен общинските съветници участие в заседанието взеха: Зюлфие Исмаилова заместник-кмет на Община, Ертан Бахар - заместник-кмет на Община, Халиме Мехмедова –
Секретар на Община, Бехчет Мустафа Хадживели – кмет с. Острово, Гюнер Али Юдаи – кмет
на с. Веселец, Зелиха Юмер Руфад – кмет с. Прелез, Атике Махмуд Ешреф – кмет с.Сушево,
Ферад Сафет Али – Кмет с. Иван Шишманово, Виолетка Кулева – директор на дирекция
“УТОС”, Сезгин Юмер - директор на дирекция, Решат Фучиджи – ст.юрисконсулт.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието на
Общинския съвет и предложи то да протече при следния.
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Избор на Комисия по приватизация и следприватизационен контрол.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
1.2. Поемане на краткосрочен общински дълг за ползване на временен безлихвен заем от
централния бюджет за финансиране на проект “Реконструкция на улица “Осъм” от ОК 64 до
ОК 78 в с. Острово, община Завет, област Разград”.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
1.3. Наредба за изменение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване под
наем на обекти – общинска собственост.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
1.4. Актуализиране състава на Общинската комисия по ред и сигурност.
Докл.: М. Хасан–Председател на ОбС
1.5. Кандидатстване на община Завет в ПУДООС за безвъзмездно финансиране на
проекти за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
1.6. Кандидатстване на Община Завет за безвъзмездно финансиране по грантова схема
BG2005/ 017-353.01.03 “Подобряване състоянието и интеграция на малцинствените групи в
неравностойно положение със специален фокус върху ромите”.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
Разисквания по дневния ред не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 24:
24. Приема така направеното предложение за дневен ред да стане дневен ред на
настоящето заседание.
Гласували за решението–15 /петнадесет/. Против–0/ нула/. Въздържали се–0/нула/.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Избор на Комисия по приватизация и следприватизационен контрол.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 25:
25.За провеждане приватизацията на общинско имущество през мандат 2007 – 2011 год. е
необходимо да се изгради постоянно действаща комисия, която да извършва необходимите
законови процедури и да осъществява следприватизационен контрол.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал.
2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от
Наредба №14 на Общински съвет гр.Завет за устройство и работа на органите за приватизация
и следприватизационен контрол, Общинският съвет гр.Завет: РЕШИ:
1. Създава постоянно действаща Комисия по приватизация и следприватизационен
контрол (КПСП) за срока на мандат 2007 – 2011 год. в състав от 7 (седем) члена, както следва:
• Зюлфие Исмаил–заместник-кмет на Община Завет
• Решат Фучиджи – ст. юрисконсулт
• инж.Виолетка Кулева – дир. дирекция “УТОС”
• Димитър Ковачев-общински съветник
• Селиман Вели-общински съветник
• Хюсеин Руфи-общински съветник
• Мехмед Хасан- общински съветник
2. Избира за председател на комисията по т. 1 г-жа Зюлфие Исмаил – зам.- кмет на Община
Завет.
3. Избира за секретар на комисията по т. 1 г-н Решат Фучиджи – ст. юрисконсулт.
4. Възлага на комисията да изпълнява задълженията, визирани в чл. 9 от Наредба №14 на
Общинския съвет гр.Завет за устройство и работа на органите за приватизация и
следприватизационен контрол.
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7–дневен срок от приемането му.
6. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Гласували за решението–15 /петнадесет/. Против–0 / нула/. Въздържали се–0 /нула/.
1.2. Поемане на краткосрочен общински дълг за ползване на временен безлихвен заем
от централния бюджет за финансиране на проект “Реконструкция на улица “Осъм” от
ОК 64 до ОК 78 в с. Острово, община Завет, област Разград”.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 26:

26.През месец октомври 2007 год. между Държавен фонд “Земеделие” и Община Завет
бе сключен Договор №3389 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията
на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република България (САПАРД). На основание чл. 2, ал. 1, т. 1
и т. 4 от Постановление на Министерски съвет №40 от 12.03.2005 год. за условията и реда за
отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране
на разходи по одобрени проекти по САПАРД и тяхното възстановяване, Община Завет има
право да получи временен безлихвен заем от централния бюджет в размер до 100 % от
стойността на одобрения инвестиционен разход по Договора между ДФ “Земеделие” и
Община Завет и съответния размер на ДДС на обща стойност до 98 500.80 лв., от които до
82 084.00 лв. са одобрени инвестиционни разходи и 16 416.80 лв. са ДДС по тях.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за общинския дълг, Общински съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Поема краткосрочен общински дълг, както следва:
• Максимален размер на дълга – 98 500.80 лв.;
• Валута на дълга – BG лева;
• Вид на дълга - съгласно чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг;
• Начин на обезпечаване на дълга – банкова гаранция на изпълнителя в размер на
98 500.80 лв.;
• Условия за погасяване – в срок не по-късно от 16.10.2008 г. със сумата на
безвъзмездната финансова помощ, получена по програма САПАРД при
условията и реда на чл. 6 от ПМС № 40 от 12.03.2005 г.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7–дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.6 ит.10 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 26 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

13
14
15

Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:

15

Гласували за решението – 15/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

1.3. Наредба за изменение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване
под наем на обекти – общинска собственост.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 27:
27. В Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
община Завет и Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти –
общинска собственост е заложено ежегодно актуализиране на наемните цени на обектите,
предоставени под наем, със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната
година.
По данни на Статистическо бюро гр.Разград индексът на инфлация за 2007 год. е 12.5%.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 20, ал. 5 и чл. 30 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Завет, и чл. 9 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под
наем на обекти – общинска собственост, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване
под наем на обекти – общинска собственост, съгласно Приложение №1, което е неотменна част
от настоящето решение.
2. Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й и изменя досега действащата Наредба
№7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост на
Община Завет.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7–дневен срок от приемането му.
4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 27 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
15

Гласували за решението – 15/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

1.4. Актуализиране състава на Общинската комисия по ред и сигурност.
Докл.: М. Хасан–Председател на ОбС
По докладната записка се направиха следните изказвания:
Наско Климов – Водеща роля в тази комисия имат кметовете по населени места, но
инициативата е на началника на Полицията. Оказва се, че една институция не е в състояние да
се справи сама с проблемите на обществото. Тези 17 човека, които са включени в комисията
може да поставят пред нея важни за цялото общество проблеми, които да бъдат разрешени от
нея. Основната задача ще бъде да се увеличи сигурността на хората на територията на
общината. Работата трябва да се върши заедно и проблемите трябва да се решават общо.
С последвалото гласуване Общинският съвет прие
Р Е Ш Е Н И Е № 28:
28.През 2002 година Министърът на вътрешните работи издава Заповед от 30.10.2002 г., с
която утвърждава Стратегия за работа на Полицията в близост до обществото. Съобразно тази
Стратегия във всички общини в страната се изграждат Общински комисии по ред сигурност, в
които освен представители на специализираните органи са включени общественици,
представители на местната власт и бизнеса. На свое заседание от 05.09.2003 година,
Общинският съвет гр.Завет / мандат 1999-2003 година/ изгради Общинска комисия по ред и
сигурност, съставът на която бе актуализиран от следващия Общински съвет / мандат 2003 –
2007 година/ на заседание от 12.12.2003 г.
Предвид на това, че в комисията са включени и редица общински съветници от бившия
общински съвет, както и лица от общинската администрация, които вече не работят в нея, се
налага актуализация на състава на Общинската комисия по ред и сигурност.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Актуализира състава на Общинската комисия по ред и сигурност, която придобива
следния вид:
Председател: Мехмед Хасан - общински съветник
Зам.председател: Наско Климов - н-к ПУ - Завет
Секретар: Несин Хавенгели - секретар МКБППМН
Членове: Ертан Бахар - зам.-кмет на Община

Петко Цвятков - полицейски инспектор
Лиляна Стоянова - ст.специалист “ГЗ”
Решад Фучиджи - юрисконсулт
Динчер Къров - кмет с.Брестовене
Бехчет Хадживели - кмет с.Острово
Димитър Ковачев - общински съветник
Юлвие Мемишева - общински съветник
Емил Калинов - общински съветник
Сюзан Али - общински съветник
Цоньо Дончев - представител на “В и К”
Пламен Дончев - представител на Е.ОН
Нурула Хюсеин - представител на бизнеса
Сехер Юмер - гл.спец.”Екология и чистота”

2.Определя г-н Мехмед Хасан и г-н
Несин Хавенгели за представители на
Общинската комисия в Областната комисия по ред и сигурност.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7–дневен срок от приемането му.
4. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 15/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
1.5. Кандидатстване на община Завет в ПУДООС за безвъзмездно финансиране на
проекти за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 29 :
29. Съществуващата водопроводна мрежа в населените места на община Завет е остаряла,
с много течове и много разходи по текущи ремонти. Тя е изградена от преди около 50 години и е
предимно с азбестоциментови тръби. Община Завет ще кандидатства с два проект за
безвъзмездно финансиране в ПУДООС за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в
селата Прелез и Иван Шишманово. Подмяната
вместо ремонтиране на авариралите
водопроводи ще помогне за дългосрочно намаляване нивото на течовете. Ще се осигури подобро управление на водопроводната мрежа и ограничение на евентуални бъдещи нарушения
на водоснабдяването в населените места.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства в ПУДООС с проектите “Реконструкция и
подмяна на водопроводната мрежа на с. Прелез” и “Реконструкция и подмяна на вътрешната
водопроводна мрежа на с.Иван Шишманово”, като приоритетни за общината.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 15/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.6. Кандидатстване на Община Завет за безвъзмездно финансиране по грантова
схема BG2005/ 017-353.01.03 “Подобряване състоянието и интеграция на малцинствените
групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”.
Докл.: А. Велиев–Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 30:
30. Многогодишният проект “Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени
групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” се финансира по
програма ФАР на ЕС (Финансови споразумения 2004 г., 2005 г. и 2006 г.).
Основната цел на многогодишния проект е да осигури систематично подобряване на
положението на уязвими групи от етническите малцинства (със специална насоченост към
ромите) за интегрирането им в българското общество чрез прилагане на специфични мерки и на
устойчиви схеми по отношение на образованието, здравните услуги, жилищните условия и
институционалните механизми на всички нива.
Настоящата схема за безвъзмездна помощ е част от фаза 2 на многогодишния проект и се
осъществява в рамките на компонент 2 – Образователна интеграция и компонент 4 –
Подобряване на жилищните условия на проекта, финансиран в рамките на Финансово
споразумение 2005 г.
По настоящата фаза 2 на многогодишния проект финансирането на строително-монтажни
работи в райони с етнически смесено население ще се осъществи посредством схема за
безвъзмездна помощ, чиито бенефициенти могат да бъдат всички общини в РБ, където има
концентрация на ромско население. Община Завет кандидатства с проект „Реконструкция на
водопроводната и улична мрежа в ромския квартал в гр.Завет”.
Безвъзмездната помощ не може да надвишава 95% от общите допустими разходи по
проекта. Разликата трябва да бъде осигурена от собствени средства на кандидата или на
неговите партньори, или от източници извън бюджета на Европейската общност.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр.Завет
РЕШИ:
1. Дава своето съгласие за съфинансиране в размер на 5% от общите допустими разходи
по проект „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа в ромския квартал в
гр.Завет” .
2. Настоящето решение да бъде изпратено но Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 30 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
15

Гласували за решението – 15/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

ПО ВТОРА ТОЧКА
Разни.
По точка Разни изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето
заседание в 16.15 часа.
Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна
администрация с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан/
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: ____________
/Кр.Цвяткова/

Приложоение №1

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
§1 В чл.2, ал.1 се правят следните изменения и допълнения :

№

ВИД НА ОБЕКТА

1
1
2
3

2

4
5
1
6

7
8
9
10
11

12

Магазин
Аптеки
Заведения за обществено хранене и сладкарници
без алкохол
Заведения за обществено хранене и сладкарници
с алкохол
Ателиета за услуги
2
Лекарски и стоматологични кабинети
а) за лекари и стоматолози, сключили договор
със РЗОК
б) за лекари и стоматолози на свободна
практика
Кантори
Банки
Тотопунктове
Производствени помещения
Изкупвателни пунктове
а) мляко
б) билки, зеленчуци
Самостоятелни складове

месечна наемна цена в лв./м2 без ДДС
І зона
ІІ зона
стара
нова
стара
нова
3
4
5
6
2.72
3.06
2.03
2.28
2.72
3.06
2.03
2.28
2.03
2.28
1.63
1.83
2.72

3.06

2.03

2.28

2.72
3

3.06
4

2.03
5

2.28
6

0.39

0.44

0.39

0.44

4.06

4.57

4.06

4.57

4.06
5.41
5.41
2.03

4.57
6.09
6.09
2.28

3.38
4.06
4.06
1.36

3.80
4.57
4.57
1.53

2.03
2.03

2.28
2.28

1.36
1.36

1.53
1.53

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

а) покрити
б) открити с площ
- до 100 м2
- от 101 м2 до 1 000 м2
- над 1 000 м2
Офиси, административни помещения
Частни училища
Клубове на партии, обществени организации,
движения и сдружения с идеална цел
Площи за спортна дейност
а) покрити
б) открити
Спортни обекти
а) спортни зали
б) басейни
Гаражи и гаражни клетки
Складови помещения за обекти
Сервизни помещения за обекти
Охраняеми и платени паркинги
Помещения за клубове на неправителствени
организации

2.72

3.06

2.03

2.28

0.46
0.29
0.17
2.72
2.72
0.59

0.52
0.33
0.19
3.06
3.06
0.66

0.34
0.22
0.12
2.03
2.03
0.48

0.38
0.25
0.14
2.28
2.28
0.54

0.21
0.14

0.24
0.16

0.17
0.11

0.19
0.12

0.28
0.39
2.72
2.03
2.03
1.36
0.35

0.32
0.44
3.06
2.28
2.28
1.53
0.39

0.21
0.34
2.03
1.36
1.36
1.05
0.30

0.24
0.38
2.28
1.53
1.53
1.18
0.34

