
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  19 от  22.05.2013  година 

 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

           1.1. Актуализиране  на Годишна програма  за управление и рарзпореждане  с 

имоти – общинска собственост  при   Община Завет  за 2013 година.   

                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 137: 

 

С Решение №113 по  Протокол №16/15.02.2013 год. на Общински съвет гр.Завет 

е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост при Община Завет за 2013 год. Съгласно раздел ІV на програмата,  същата 

подлежи на актуализация при възникнала необходимост през годината. 

       В Общинска администрация – Завет и  в  деловодството на  Общинския съвет 

гр.Завет  е постъпило искане за инвестиционни  намерения, което се отнася за имоти  

невключени в Годишната  програма за 2013 година. Това  налага  тя да се допълни и 

актуализира. 

Във връзка с гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от ЗМСМА 

във връзка  с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  във връзка с чл.4а, ал.2 от Наредба №2 на Общинския 

съвет - Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и т.1 

от Раздел ІV: «Заключителни разпоредби» на Годишната  програма за 

управлениеи разпореждане с имоти - общинска собственост при Община Завет за 

2013г., приета с Решение №113 по  Протокол №16/15.02.2013 год,  Общинският съвет 

гр. Завет 

                                                                РЕШИ:                                     

 

              1.Приема актуализация на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост при Община Завет за 2013 год., 

както следва: 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2013 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 2013 - 2015 

година, приета с Решение 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 2013 год. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

А. ПРИХОДИ: 1 129 796,62 лв., в т.ч.  

• от наеми – 72 596,62 лв. 

• от продажби по реда на ЗОС – 985 000,00 лв. 

• от продажби по реда на ЗПСК – 0,00 лв. 

• от вещни права – 0.00  лв. 

 

1. От незастроени имоти: 

1.1. Наем: 2 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти - 1 000.00 

лв. 

1.2. Продажби: 

1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 6 бр.имот – 204 000.00 лв.                                                          

1.2.2. По реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол: 0 

броя – 0,00 лв. 

1.3. Вещни права: 4 броя – 10 000,00 лв. 

 

2. От застроени имоти 

2.1. Жилищни имоти - 0 бр. имоти – 0 лв. 

2.2. Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем: 11 обекта - 18 000,00 лв. 

2.2.2. Продажба: 6 броя - 183 000,00 лв. 

2.3. Вещни права: 1 броя – 0,00 лв. 

 

3. От общински поземлен фонд 

3.1. Наем: 7 863,10 дка – 72 596,62 лв. /ниви, пасища и мери + аренда с.Сушево/ 

3.2. Продажба:1 000 дка - 650 000,00 лв. 

 

4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя – 0.00 лв. 

 

5. Имоти, върху които Община Завет има намерение да внесе като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества: 0.00 лв. 

 

6. Продажба на транспортни средства:  3 броя – 1 200.00 лв.  

 

Б. РАЗХОДИ: 2 500 лв. 

1. За изготвяне на оценки – 500.00 лв. 

2. За издаване на скици и удостоверения – 1 000.00 лв. 



3. За обяви – 1 000.00 лв. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2013 

ГОДИНА 

1. Незастроени имоти 

1.1. Наем 

№ Имот 

1. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в 

с.Брестовене, кв.13 – „За озеленяване” 

2. 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 – 1004 „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 – „Автогара и таксиметрова станция” 

4. Дворно място в с.Острово, кв.69, УПИ ХV – 847 

5. Имот в гр.Завет, кв.48, УПИ І – 1575 „Жилищно строителство” , 

(УПИ ХІІІ-1575 „За обществено обслужване) 

6. Имот в с.Веселец, кв.6, УПИ ІІ-60 

 

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. Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура  

 

2. Застроени имоти 

2.1. Жилищни имоти – 0 бр. 

 

2.2. Нежилищни имоти 

                 2.2.1. Наем: общо имоти, отдавани под наем 10 бр., както следва: 

№ Имот 

1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2 

2. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 27,00 м2 

3. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 10,83 м2 

4. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2 

5. Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2 

6. Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене  



7. Помещения в Читалище с.Острово с площ 40,26 м2 

8. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 11,78 м2 

9. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 

10. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 32,54 м2 

 

2.2.2. Продажба: общо имоти, предлагани за продажба 7 бр., както следва:  

№ Имот 

1. Имот в гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ -  „Търговски комплекс” 

2.  Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка” 

3. Втори етаж на бивш „Здравен дом” с.Брестовене, кв.13, пл.№668 

4. Имот в с.Веселец, кв.28, УПИ ХІІ – „Приемателен пункт” 

5. Бивш „Здравен дом” с.Прелез, кв.49, УПИ V – „Кметство и здравна служба” 

6. Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене  

7. Имот № 00700, землище с.Брестовене, местност „Иванов Чифлик” 

2.3. Вещни права: 0 бр. 

 

3. Общински поземлен фонд: 

 

3.1. Наем 

№ Имот 

1. Пасища и мери с обща площ 5 916,167 дка. 

2. Земеделски земи с обща площ 1 946,933 дка. 

 

3.2.  Продажба 

№ Имоти, които Община Завет има намерение да продаде: 

* Землище с. Сушево 

1. 
Имот с номер 005025 с площ от 21,307 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

2. 
Имот с номер 005031 с площ от 1,901 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

3. 
Имот с номер 006017 с площ от 5,594 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

4. 
Имот с номер 006019 с площ от 3,540 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Лозов насаждения” /нетерасирани/ 

5. 
Имот с номер 007010 с площ от 10,896 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

6. 
Имот с номер 008031 с площ от 3,994 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

7. 
Имот с номер 013002 с площ от 5,532 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

8. 
Имот с номер 013024 с площ от 4,189 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

9. 
Имот с номер 013033 с площ от 9,002 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

10. 
Имот с номер 014001 с площ от 17,002 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

11. 
Имот с номер 014013 с площ от 2,294 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

12. Имот с номер 015012 с площ от 6,382 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 



ползване „Нива” 

13. 
Имот с номер 020004 с площ от 2,831 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

14. 
Имот с номер 020012 с площ от 2,199 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

15. 
Имот с номер 020013 с площ от 1,558 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

16. 
Имот с номер 020023 с площ от 7,952 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

17. 
Имот с номер 021001 с площ от 1,452 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

18. 
Имот с номер 021003 с площ от 0,219 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

19. 
Имот с номер 021010 с площ от 0,775 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Лозов насаждения” /нетерасирани/ 

20. 
Имот с номер 021013 с площ от 16,625 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

21. 
Имот с номер 022001 с площ от 23,435 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

22. 
Имот с номер 023011 с площ от 24,009 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

23. 
Имот с номер 027018 с площ от 7,227 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

24. 
Имот с номер 031029 с площ от 3,905 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

25. 
Имот с номер 036025 с площ от 9,379 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

26. 
Имот с номер 039023 с площ от 4,584 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

27. 
Имот с номер 042040 с площ от 5,960 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

28. 
Имот с номер 043001 с площ от 52,159 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

29. 
Имот с номер 049005 с площ от 8,496 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

30. 
Имот с номер 055003 с площ от 10,437 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

31. 
Имот с номер 055047 с площ от 15,938 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

32. 
Имот с номер 056006 с площ от 12,498 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

33. 
Имот с номер 056057 с площ от 6,200 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

34. 
Имот с номер 056086 с площ от 4,845 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

35. 
Имот с номер 056107 с площ от 4,265 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

36. 
Имот с номер 056108 с площ от 4,097 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 



37. 
Имот с номер 056109 с площ от 4,134 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

38. 
Имот с номер 069006 с площ от 25,428 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

39. 
Имот с номер 056071 с площ от 7,998 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

40. 
Имот с номер 017013 с площ от 6,969 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

41. 
Имот с номер 055013 с площ от 13,348 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

42. 
Имот с номер 055014 с площ от 13,354 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

43. 
Имот с номер 055015 с площ от 13,304 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

44. 
Имот с номер 056116 с площ от 15,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

45. 
Имот с номер 032017 с площ от 22,992 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

46. 
Имот с номер 012008 с площ от 22,904 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

47. 
Имот с номер 045022 с площ от 6,294 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

48. 
Имот с номер 032017 с площ от 22,994 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

49. 
Имот с номер 034034 с площ от 3,800 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

50. 
Имот с номер 042031 с площ от 25,203 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

51. 
Имот с номер 042032 с площ от 11,479 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

52. 
Имот с номер 011012 с площ от 4,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

53. 
Имот с номер 041002 с площ от 37,154 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

54. 
Имот с номер 006009 с площ от 3,540 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

55. 
Имот с номер 047021 с площ от 4,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

56. 
Имот с номер 050005 с площ от 4,917 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

57. 
Имот с номер 044021 с площ от 1,120 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

58. 
Имот с номер 006009 с площ от 7.998 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 

ползване „Нива” 

 

4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя. 

 

5. Имоти, върху които Община Завет има намерение да внесе като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества: 0.00 лв. 



 

6. Продажба на транспортни средства:  3 броя. 

 

 РАЗДЕЛ ІV 

 Описание на имотите, които Община Завет има намерение да предложи за 

замяна срещу имоти на граждани или юридически лица: 

 През 2013 г. Община Завет няма намерение да предлага имоти – общинска 

собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 

 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – 

общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или 

юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската 

собственост. 

 

 РАЗДЕЛ V 

 

№ по 

ред 

Описание на имотите: Способ за 

придобиване: 

      

     1. 

Изграждане на комбинирани спортни площадки в 

с.Брестовене, кв.13, с.Острово, кв.15, гр.Завет, кв.44 и 

изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на 

гр.Завет. 

 

Строителство 

 

 РАЗДЕЛ VІ 

 Определя обект: Изграждане на комбинирани спортни площадки в с.Брестовене, 

кв.13, с.Острово, кв.15, гр.Завет, кв.44 и изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на 

гр.Завет като обект от първостепенно значение за Община Завет. 

  

РАЗДЕЛ VІІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Завет през 2013 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската 

собственост за периода 2013 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може 

да се актуализира 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 № 137  по Протокол № 19 от 22.05. 

2013 година 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. 

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

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

 

 
ОТНОСНО: 

                  1.2. Продажба на  нежилищни имоти – частна общинска собственост. 

                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    



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

„Въздържали се”– 1 /един/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 138: 

 

В центъра за информация и обслужване на граждани е постъпило заявление 

от ЕТ „АСОТЕКС-ХАМЗА ЧАКЪР”, ЕИК 826007091, със седалище и адрес на 

управление: гр.Кубрат, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.„Цар Освободител” №12, 

представлявано от управителя Хамза Вели Чакър с вх.№ 70-539-1/17.05.2013 г., за 

закупуване на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. 

Сушево, обл.Разград. Също така е проявен интерес от земеделски производители за 

закупуване на общински нежилищни  имоти – частна общинска собственост, 

представляващи  земеделски земи от ОПФ. Имотите предмет на интереса са поземлени 

имоти, с начин на трайно ползване - ниви, в землището на с.Сушево,  гр.Завет, 

обл.Разград.  

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост при Община Завет за 2013 година и могат да бъдат 

продадени с цел реализиране на приходи и балансиране на общинския бюджет. 

           Имотите, към  които е проявен интерес,  са следните: 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №590/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя, полска култура от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №045022 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с 

площ 6,294 дка,  при граници и съседи : север – имот №045020  (нива); изток – имот 

№045021 (нива); юг – имот №000110 (полски път); запад – имот №045023 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 879,00 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000865 от 05.04.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №594/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя, полска култура от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №032017 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 22,992 

дка,  при граници и съседи : север – имот №032015 (нива); изток – имот №032016 

(нива); юг – имот №000183 (полски път); запад – имот №032037 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 3041,80 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000785 от 22.03.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №595/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №034034 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 3,800 дка,  при 

граници и съседи : север – имот №034035 (нива); изток – имот №034011 (нива); юг – 

имот №034033 (нива); запад – имот №000172 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 586,50 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000786 от 22.03.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №596/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №042031 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 25,203 дка,  при 

граници и съседи : север – имот №042032 (нива); изток – имот №042003 (нива); юг – 

имот №042041 (нива) и имот №042068 (нива); запад – имот №000133 (полски път).   



Данъчната оценка на имота е 3890,10 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000788 от 22.03.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №597/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №042032 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 11,479 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №042033 (нива); изток – имот №042002 (нива); юг – 

имот №042031 (нива); запад – имот №000133 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 1771,80 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000789 от 22.03.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №598/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя, полска култура от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета и четвърта категория, местност „Куффалар”, имот №011012 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с обща 

площ 4,000 дка,  при граници и съседи: север – имот №0011009 (нива); изток – имот 

№011011 (нива); юг – имот №000128 (полски път); запад – имот №011013 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 441,60 лв., съгласно удостоверения с 

изх.№6701000777 от 22.03.2013 год. и изх.№6701000778/22.03.2013 год., издадени от 

МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №599/12.06.2002 год. недвижим 

имот: земеделска земя, полска култура от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, имот №012008 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 22,904 

дка,  при граници и съседи: север – имот №012007 (нива); изток – имот №000129 

(полски път); юг – имот №012009 (нива); запад – имот №012031 и №012032 (ниви).   

Данъчната оценка на имота е 2693,50 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000784 от 22.03.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №42/03.02.2009 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №041002 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 37,154 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №041001 (пасище, мера); изток – имот №041001 

(пасище, мера); юг – имот №041003 (нива); запад – имот №041022 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 5734,70 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000866 от 05.04.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №181/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Юсеин гьол”, имот №005025 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 21,307 дка,  при граници 

и съседи: север – имот №005006 (нива); изток – имот №000108 (полски път); юг – имот 

№005038 (храсти); запад – имот №005048 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 2505,70 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000121 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №182/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Юсеин гьол”, имот №005031 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 1,901 дка,  при граници и 

съседи: североизток – имот №005041 (нива); юг – имот №000109 (полски път); 

северозапад – имот №000095 (полски път).   



Данъчната оценка на имота е 265,50 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000122 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №183/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Лозята”, имот №006017 по КВС на с.Сушево, община Завет, 

област Разград, е частна общинска собственост с площ 5,594 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №006019 (лозе); изток – имот №006018 (нива);юг – имот №000109 

(полски път); запад – имот №006015 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 781,20 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000123 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №184/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване лозе – 

трета категория, местност „Лозята”, имот №006019 по КВС на с.Сушево, община Завет, 

област Разград, е частна общинска собственост с площ 3,540 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №006016 (лозе); изток – имот №000118 (полски път); юг – имоти 

№№006018, 006017 и 006015 (ниви); запад – имот №006008 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 908,00 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000124 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №185/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Лозята”, имот №007010 по КВС на с.Сушево, община Завет, 

област Разград, е частна общинска собственост с площ 10,896 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №000109 (полски път); изток – имот №007001 (нива); юг – имот 

№007009 (нива); запад – имот №000118 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 1521,60 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000125 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №186/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Лозята”, имот №008031 по КВС на с.Сушево, община Завет, 

област Разград, е частна общинска собственост с площ 3,994 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №008028 (нива); изток – имот №008016 (нива); юг – имот 

№008019 (пасище, мера); запад – имот №008014 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 557,80 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000126 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №187/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

четвърта категория, местност „Куффалар”, имот №013002 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 5,532 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №000128 (полски път); изток – имот №013003 (нива); юг – имот 

№013035 (нива); запад – имот №013001 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 677,90 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000127 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №188/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Куффалар”, имот №013024 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 4,189 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №013014 (нива); изток – имот №013037 (нива); юг – имот 

№000127 (полски път); запад – имот №013025 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 492,60 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000128 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   



• Съгласно акт за частна общинска собственост №189/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива  с 

площ 9,002 дка, от които 8,552 дка – ІІІ категория и 0,450 дка – четвърта категория 

местност „Куффалар”, имот №013033 по КВС на с.Сушево, община Завет, област 

Разград, е частна общинска собственост  при граници и съседи: север – имот №013004 

(нива); изток – имот №013032 (нива); юг – имот №000127 (полски път); запад – имот 

№013034 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 1052,10 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000129 от 17.01.2013 год. и изх.№6701000130/17.01.2013 год., издадено от 

МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №190/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива  с 

площ 17,002 дка, от които 8,501 дка – ІІІ категория и 8,500 дка – четвърта категория 

местност „Куффалар”, имот №014001 по КВС на с.Сушево, община Завет, област 

Разград, е частна общинска собственост  при граници и съседи: север – имот №000127 

(полски път); изток – имот №014002 (нива); юг – имот №000130 (полски път); запад – 

№000130 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 2228,90 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000131 от 17.01.2013 год. и изх.№6701000132/17.01.2013 год., издадено от 

МДТ при Община Завет.   

• Съгласно акт за частна общинска собственост №191/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Куффалар”, имот №014013 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 2,294 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №014012 (нива); изток – имот №000130 (полски път); юг – имот 

№000130 (полски път); запад – имот №014015 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 269,80 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000133 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №192/24.01.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Лозята”, имот №015012 по КВС на с.Сушево, община Завет, 

област Разград, е частна общинска собственост с площ 6,382 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №000128 (полски път); изток – имот №015007 (нива); юг – имоти 

№№015015, 015014 и 015013 (ниви); запад – имот №015009 (нива) и имот №000128 

(полски път).   

Данъчната оценка на имота е 985,10лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000134 от 17.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №204/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №031029 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 3,905 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №031028 (нива); изток – имот №031015 (нива); юг – 

имоти №№031019, 031020 и 031021 (ниви); запад – имот №000171 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 602,70лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000212 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №205/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №036025 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 9,379 дка,  при 



граници и съседи: север – имот №036021 (нива); изток – имот №036027 (нива); юг – 

имот №036024 (нива); запад – имот №000182 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 1 103,00лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000213 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №206/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №039023 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 4,584 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №039012 (нива); изток – имот №039018 (нива); юг – 

имот №039022 (нива); запад – имот №000170 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 539,10лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000214 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №207/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №042040 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 5,960 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №000202 (полски път); изток – имот №042066 (нива); 

юг – имот №042023 (нива); запад – имот №000153 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 700,90лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000215 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №208/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №043001 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 52,159 дка,  при 

граници и съседи: север – землищна граница; изток – имот №045003 (пасище, мера) и 

имот №045004 (храсти); юг – имот №043034 (нива); запад –землищна граница.   

Данъчната оценка на имота е 6 133,90лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000216 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №209/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №049005 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 8,496 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №049004 (нива); изток – имот №000088 (полски път); 

юг – имот №049006 (нива); запад – имот №049007 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 999,10лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000217 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №210/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №055003 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 10,437 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №055002 (нива); изток – имот №000089 (полски път); 

юг – имот №055004 (нива); запад – имот №055039 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 1 457,50лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000218/24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №211/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №055047 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 15,938 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №055008 (нива); изток – имот №055037(пасище, мера); 

юг – имот №055010 (нива); запад – имот №055044 (нива).   



Данъчната оценка на имота е 2 225,70лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000218 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №220/01.02.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Дренака”, имот №017013 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 6,969 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №017014 (нива); изток – имот №017012 (нива); юг – имот 

№000176 (полски път); запад – имот №000167 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 1075,70лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000228 от 24.01.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №221/05.03.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Лозята”, имот №006009 по КВС на с.Сушево, община Завет, 

област Разград, е частна общинска собственост с площ 7,998 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №000095 (полски път); изток – имот №006010 (нива); юг – имот 

№000109 (полски път); запад – имот №000117 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 1116,90лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000398 от 18.02.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №223/05.03.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №047021 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 4,000 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №047006 (нива); изток – имот №000088 (полски път); 

юг – имот №047007 (нива); запад – имот №047005 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 470,40лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000386 от 18.02.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №224/05.03.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Кумлука”, имот №050005 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 4,917 дка,  при граници и 

съседи: север – имот №050009 (нива); изток – имот №000091 (полски път); юг – имот 

№000090 (полски път); запад – имот №050042 (дървпроизв. пл.).   

Данъчната оценка на имота е 578,20лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000389 от 18.02.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №43/03.02.2009 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Български блок”, имот №041003 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 51,754 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №041002 (нива); изток – имот №041001 (пасище, мера); 

юг – имот №041024 и имот №041004 (ниви); запад – имот №041024 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 7988,20 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000787 от 22.03.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №222/05.03.2013 год. недвижим 

имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 

трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №044021 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 1,120 дка,  при 

граници и съседи: север – имот №044037 (нива); изток – имот №000088 (полски път); 

юг – имот №000111 (полски път); запад – имот №044036 (нива).   

Данъчната оценка на имота е 172,90 лв., съгласно удостоверение с 

изх.№6701000557 от 28.02.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет. 



В Закона за общинската собственост и Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет е определен реда за 

продажба на имоти – частна общинска собственост. Сделките се извършват след 

решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс, като началната продажна цена се одобрява от Общинския съвет и 

не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. Началните цени при провеждането на 

търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от 

общинския съвет.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост и във връзка с 

чл.47, ал.1, т.1, чл.49, ал.1, чл.49
а
, чл.89 и чл.91 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Завет,  

Общинският съвет гр.Завет 

                                                                РЕШИ:                                     

 

1. Приема експертните оценки, изготвени от Милена Христова Петрова със 

лиценз №312/12.06.1997г., въз основа на Удостоверение №95/2003 год. от 

Министерството на земеделието и горите, на следните общински имоти: 

1.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №045022 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 6,294 дка по АЧОС 

№590/12.06.2002 год., с експертна оценка 4 091,10 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  879,00 лв. 

1.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №032017 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 22,992 дка по АЧОС №594/12.06.2002 

год., с експертна оценка 14 944,80 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  3041,80 

лв. 

1.3. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №034034 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 22,992 дка по АЧОС №595/12.06.2002 

год., с експертна оценка 2 375,00 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  586,50 лв. 

1.4. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №042031 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 25,203 дка по АЧОС №596/12.06.2002 

год., с експертна оценка 17 012,03 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  3890,10 

лв. 

1.5. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №042032 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 11,479 дка по АЧОС №597/12.06.2002 

год., с експертна оценка 7 748,33 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1771,80 лв. 

1.6. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива, от които 2,000 дка (два декара) – трета категория и 2,000 дка (два 

декара) – четвърта категория, местност „Куффалар”, имот №011012 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 4,000 дка по АЧОС №598/12.06.2002 

год., с експертна оценка 2 232,00 лв. и данъчна оценка на имота в размер на   441,60 лв. 

1.7. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, имот №012008 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 22,904 дка по АЧОС №599/12.06.2002 



год., с експертна оценка 14 887,60 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  2 693,50 

лв. 

1.8. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №041002 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 37,154 дка по АЧОС №42/03.02.2009 

год., с експертна оценка 25 078,95 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  5734,70 

лв. 

1.9. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Юсеин гьол”, имот №005025 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 21,307 дка по АЧОС №181/24.01.2013 

год., с експертна оценка 13 849,55 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  2505,70 

лв. 

1.10. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Юсеин гьол”, имот №005031 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 1,901 дка по АЧОС №182/24.01.2013 

год., с експертна оценка 1 093,07 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  265,50 лв. 

1.11. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, имот №006017 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 5,594 дка по АЧОС №183/24.01.2013 

год., с експертна оценка 3 636,10 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  781,20 лв. 

1.12. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, имот №006019 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 3,540 дка по АЧОС №184/24.01.2013 

год., с експертна оценка 2 212,50 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  908,00 лв. 

1.13. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, имот №007010 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 10,896 дка по АЧОС №185/24.01.2013 

год., с експертна оценка 7 354,80 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1 521,60 

лв. 

1.14. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, имот №008031 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 3,994 дка по АЧОС №186/24.01.2013 

год., с експертна оценка 2 496,25 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  557,80 лв. 

1.15. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – четвърта категория, местност „Куффалар”, имот №013002 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 5,532 дка по АЧОС №187/24.01.2013 

год., с експертна оценка 3 092,39 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  677,90 лв. 

1.16. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, имот №013024 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 4,189 дка по АЧОС №188/24.01.2013 

год., с експертна оценка 2 513,40 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  492,60 лв. 

1.17. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива от които, трета категория- 8,552 дка и четвърта категория – 0,450дка, 

местност „Куффалар”, имот №013033 по КВС на с.Сушево, община Завет, област 

Разград, с площ 9,002 дка по АЧОС №189/24.01.2013 год., с експертна оценка 5 557,85 

лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1005,70 лв. 

1.18. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива от които, трета категория- 8,501 дка и четвърта категория – 8,500дка, 

местност „Куффалар”, имот №014001 по КВС на с.Сушево, община Завет, област 



Разград, с площ 17,002 дка по АЧОС №190/24.01.2013 год., с експертна оценка 10 277 

,15лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1187,20 лв. 

1.19. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, имот №014013 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 2,294 дка по АЧОС №191/24.01.2013 

год., с експертна оценка 1 261,70 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  269,80 лв. 

1.20. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, имот №015012 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 6,382 дка по АЧОС №192/24.01.2013 

год., с експертна оценка 4 148,30 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  985,10 лв. 

1.21. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №031029 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 3,905 дка по АЧОС №204/01.02.2013 

год., с експертна оценка 2 440,63 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  602,70 лв. 

1.22. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №036025 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 9,379 дка по АЧОС №205/01.02.2013 

год., с експертна оценка 5 861,87 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1 103,00 

лв. 

1.23. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №039023 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 4,584 дка по АЧОС №206/01.02.2013 

год., с експертна оценка 2 750,40 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  539,10 лв. 

1.24. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №042040 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 5,960 дка по АЧОС №207/01.02.2013 

год., с експертна оценка 3 725,00 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  700,90 лв. 

1.25. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №043001 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 52,159 дка по АЧОС 

№208/01.02.2013 год., с експертна оценка 33 903,35 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  6 133,90 лв. 

1.26. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №049005 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 8,496 дка по АЧОС 

№209/01.02.2013 год., с експертна оценка 5 097,60 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  999,10 лв. 

1.27. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №055003 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 10,437 дка по АЧОС 

№210/01.02.2013 год., с експертна оценка 7 044,98 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  1 457,50 лв. 

1.28. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №055047 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 15,938 дка по АЧОС 

№211/01.02.2013 год., с експертна оценка 10 758,15 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  2 225,70 лв. 

1.29. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Дренака”, имот №017013 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 6,969 дка по АЧОС №220/01.02.2013 



год., с експертна оценка 4 878,30 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1 075,70 

лв. 

1.30. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, имот №006009 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 7,998 дка по АЧОС №221/05.03.2013 

год., с експертна оценка 5 198,70 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  1 116,90 

лв. 

1.31. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №047021 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 4,000 дка по АЧОС 

№223/05.03.2013 год., с експертна оценка 2 400,00 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  470,40 лв. 

1.32. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Кумлука”, имот №050005 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 4,917 дка по АЧОС №224/05.03.2013 

год., с експертна оценка 2 827,27 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  578,20 лв. 

1.33. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, имот №041003 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 51,754 дка по АЧОС №43/03.02.2009 

год., с експертна оценка 34 933,95 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  7 988,20 

лв. 

1.34. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, имот №044021 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград, с площ 1,120 дка по АЧОС 

№222/05.03.2013 год., с експертна оценка 644,00 лв. и данъчна оценка на имота в 

размер на  172,90 лв. 

2. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на 

общински нежилищни имоти: 

2.1. Земеделска земя, полска култура от общинския поземлен фонд с начин на 

трайно ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №045022 

по КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 6,294 дка по АОС 

№590/12.06.2002 год. при начална тръжна цена  4 091,10 лв.  

2.2. Земеделска земя, полска култура от общинския поземлен фонд с начин на 

трайно ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №032017 по 

КВС на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 22,992 дка по АОС 

№594/12.06.2002 год. при начална тръжна цена  14 944,80 лв.   

2.3. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №034034 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 3,800 дка по АОС №595/12.06.2002 год. 

при начална тръжна цена  2 375,00 лв.   

2.4. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №042031 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 25,203 дка по АОС №596/12.06.2002 

год. при начална тръжна цена  17 012,03 лв.   

2.5. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №042032 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 11,479 дка по АОС №597/12.06.2002 

год. при начална тръжна цена  7 748,33 лв.   

2.6. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива  с площ 4,000 дка, от които 2,000 дка – ІІІ категория и 2,000 дка – 



четвърта категория, местност „Куффалар”, ПИ №011012 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград по АОС №598/12.06.2002 год. при начална тръжна цена  2 232,00 

лв.   

2.7. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, ПИ №012008 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 22,904 дка по АОС №599/12.06.2002 

год. при начална тръжна цена  14 887,60 лв.   

2.8. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №041002 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 37,154 дка по АЧОС №42/03.02.2009 

год. при начална тръжна цена  25 078,95 лв.   

2.9. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Юсеин гьол”, ПИ №005025 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 21,307 дка по АЧОС №181/24.01.2013 

год. при начална тръжна цена  13 849,55 лв.   

2.10. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Юсеин гьол”, ПИ №005031 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 1,901 дка по АЧОС №182/24.01.2013 

год. при начална тръжна цена  1 093,07 лв.   

2.11. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, ПИ №006017 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград с площ 5,594 дка по АЧОС №183/24.01.2013 год. при 

начална тръжна цена  3 636,10 лв.   

2.12. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване лозе – трета категория, местност „Лозята”, ПИ №006019 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград с площ 3,540 дка по АЧОС №184/24.01.2013 год. при 

начална тръжна цена  2 212,50 лв.   

2.13. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, ПИ №007010 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград с площ 10,896 дка по АЧОС №185/24.01.2013 год. при 

начална тръжна цена  7 354,80 лв.   

2.14. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, ПИ №008031 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград с площ 3,994 дка по АЧОС №186/24.01.2013 год. при 

начална тръжна цена  2 496,25 лв.   

2.15. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – четвърта категория, местност „Куффалар”, ПИ №013002 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 5,532 дка по АЧОС №187/24.01.2013 

год. при начална тръжна цена  3 092,39 лв.   

2.16. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, ПИ №013024 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 4,189 дка по АЧОС №188/24.01.2013 

год. при начална тръжна цена  2 513,40 лв.   

2.17. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива в местност „Куффалар”, ПИ №013033 по КВС на с.Сушево, община 

Завет, област Разград с площ 9,002 дка, от които 8,552 дка – трета категория и 0,450 дка 

– четвърта категория  по АЧОС №189/24.01.2013 год. при начална тръжна цена  

5 557,85 лв.   

2.18. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива в местност „Куффалар”, ПИ №014001 по КВС на с.Сушево, община 



Завет, област Разград с площ 17,002 дка, от които 8,501 дка – трета категория и 8,500 

дка – четвърта категория  по АЧОС №190/24.01.2013 год. при начална тръжна цена  

10 277,15 лв.   

2.19. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Куффалар”, ПИ №014013 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 2,294 дка по АЧОС №191/24.01.2013 

год. при начална тръжна цена  1 261,70 лв.   

2.20. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, ПИ №015012 по КВС на с.Сушево, 

община Завет, област Разград с площ 6,382 дка по АЧОС №192/24.01.2013 год. при 

начална тръжна цена  4 148,30 лв.   

2.21. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №031029 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 3,905 дка по АЧОС №204/01.02.2013 

год. при начална тръжна цена  2 440,63 лв.   

2.22. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №036025 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 9,379 дка по АЧОС №205/01.02.2013 

год. при начална тръжна цена  5 861,87 лв.   

2.23. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №039023 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 4,584 дка по АЧОС №206/01.02.2013 

год. при начална тръжна цена  2 750,40 лв.   

2.24. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №042040 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 5,960 дка по АЧОС №207/01.02.2013 

год. при начална тръжна цена  3 725,00 лв.   

2.25. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №043001 по КВС 

на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 52,159 дка по АЧОС 

№208/01.02.2013 год. при начална тръжна цена  33 903,35 лв.   

2.26. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №049005 по КВС 

на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 8,496 дка по АЧОС №209/01.02.2013 

год. при начална тръжна цена  5 097,60 лв.   

2.27. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №055003 по КВС 

на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 10,437 дка по АЧОС 

№210/01.02.2013 год. при начална тръжна цена  7 044,98 лв.   

2.28. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №055047 по КВС 

на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 15,938 дка по АЧОС 

№211/01.02.2013 год. при начална тръжна цена  10 758,15 лв.   

2.29. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Дренака”, ПИ №017013 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 6,969 дка по АЧОС №220/01.02.2013 

год. при начална тръжна цена  4 878,30 лв.   

2.30. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Лозята”, ПИ №006009 по КВС на с.Сушево, 



община Завет, област Разград с площ 7,998 дка по АЧОС №221/05.03.2013 год. при 

начална тръжна цена  5 198,70 лв.   

2.31. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №047021 по КВС 

на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 4,000 дка по АЧОС №223/05.03.2013 

год. при начална тръжна цена  2 400,00 лв.   

2.32. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Кумлука”, ПИ №050005 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 4,917 дка по АЧОС №224/05.03.2013 

год. при начална тръжна цена  2 827,27 лв.   

2.33. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Български блок”, ПИ №041003 по КВС на 

с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 51,754 дка по АЧОС №43/03.02.2009 

год. при начална тръжна цена  34 933,95 лв.   

2.34. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно 

ползване нива – трета категория, местност „Добруджански блок”, ПИ №044021 по КВС 

на с.Сушево, община Завет, област Разград с площ 1,120 дка по АЧОС №222/05.03.2013 

год. при начална тръжна цена  644,00 лв.   

3. Да се определи депозит за участие за всеки имот в размер на 10% от 

първоначалната му тръжна цена. 

4. Да се определи стъпка за наддаване за всеки имот в размер на  1% от 

първоначалната му тръжна цена. 

5.  Възлага на Кмета на община Завет да подготви и проведе търговете, да 

одобри спечелилите участници и да сключи договори за покупко-продажба с 

класираните кандидати. 

6. Спечелилият търга участник, с който ще бъде сключен договора за 

покупко-продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд да влезе във 

владение след приключване на стопанска година - 2012/2013 год. (но не по-късно от 

31.12.2013 год.) и подписване на протокол за предаване на имот – общинска 

собственост, съгласно приложение № 6 към чл.2, т.6 и чл.23 от Наредба № 8 от 17 

декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, 

на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за 

общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и 

съхраняването им. 

7. 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. 

 

ОТНОСНО: 

           1.3. Изработване на общ  устройствен  план (ОУП) на Община Завет. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

  

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 139: 

 

Законът  за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 

(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), който влезе в сила на 26.11.2012 г.,  поставя нови съществени 



изисквания към устройството на отделните видове територии и значително 

ограничаване на инвестиционни намерения на физически и юридически лица при липса 

на действащ общ устройствен план на общината. §16, §35, т. 2 и §39 от ЗИД на ЗУТ, 

които ограничават промяна на предназначението на отделни поземлени имоти, ако 

същите не съответстват на предвижданията на ОУП за територията на общината или за 

част от нея, влизат в сила от 1 януари 2016 г. Ако дотогава община Завет няма ОУП, 

няма да могат да се реализират никакви проекти извън границите на населените места, 

няма да може да се променя предназначението на територията, земеделска земя или 

горски територии, с което се спират всякакви инвестиционни дейности в общината. 

Един нов общ устройствен план ще създаде благоприятни условия за 

инвестиционно проектиране и строителство в Община Завет. Общият устройствен план 

ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо 

интегриран подход за постигане на едно устойчиво развитие в перспектива. 

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Завет е 

също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на 

оперативните програми на европейските структурни фондове. 

В изпълнение розпоредбите на  § 123, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ в 6-месечен срок 

от влизането в сила на закона, Кметът на Община Завет, внесе предложение в 

Общинския съвет по чл.124, ал.1 от ЗУТ за изработването на общ устройствен план. 

Това  предложение бе прието с Решение № 116  на Общинския съвет – Завет по 

Протокол № 16 от 15.02.2013 година. 

Съгласно ал. 2 на същата разпоредба финансирането на изработването на 

плановете трябва да се подпомага и със средства от държавния бюджет, които да се 

предвиждат ежегодно в закона за държавния бюджет за съответната година. Възможно 

е в рамките на бюджета на МРРБ за проектиране на устройствени планове да бъде 

финансирано изработването на ОУП, но изискванията са за тях да има изготвени 

задания за проектиране, които да са съгласувани от Министерството на културата, да 

има становища от Изпълнителната агенция по горите, ако ще обхващат горски 

територии, от МОСВ или РИОСВ за определяне на приложимите процедури по реда на 

ЗООС и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от 

устройствения план.  

Съгласно чл. 124. ал 1 от ЗУТ Общинският съвет приема решение за изработване 

на проект за общ устройствен план по предложение на Кмета на общината, придружено 

от задание по чл. 125 от същия закон, включващо при необходимост опорен план, който 

е неразделна част от него, както и на допълнителна информация, свързана с 

устройството на съответната територия. Заданието обосновава необходимостта от 

изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, 

сроковете и етапите за изработване. То се придружава от необходимата информация за 

съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и 

схеми за пространствено развитие и устройствени планове. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, ал. 2 

и ал. 3 от Закона за устройство на територията и § 123, ал. 1 от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за устройство на територията, Общинският  съвет Завет  

 

                                                                РЕШИ:            

                      

1. Одобрява планово задание и опорен план за изработване на общ устройствен 

план (ОУП) на Община Завет. 



2. Възлага на Кмета на община Завет да проведе процедура по избор на 

изпълнител за изработването на общ устройствен план (ОУП) на Община Завет, след 

осигуряване на външно финансиране. 

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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград.  

 
 

ОТНОСНО: 

           1.4. Упълномощаване на представител на Община Завет  за участие в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Св.Иван Рилски” – Разград” АД гр. Разград  на 29.05.2013 година . 

                                                                                           Докл.: М.Хасан – председател на ОбС 

 

          Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 140: 
 

             В деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпила Покана - Дневен ред с Вх. № 

02-17/10.05.2013 година от Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за 

активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД гр. Разград – д-р Иван Петров за 

свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на 29.05.2013 година.   

Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.223 от  Търговския закон и 

чл. 15, ал.1 от Устава  на дружеството - Многопрофилна болница за активно лечение 

„Св.Иван Рилски” – Разград” АД  гр. Разград , Общинският съвет гр.Завет 

 

                                                                РЕШИ:                                 

                                                                        
1. Упълномощава г-н Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет да 

представлява Община Завет в Общото събрание на съдружниците на Многопрофилна 

болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД гр.Разград,  което ще се 

проведе на  29.05.2013 година от 11.00 часа  в  залата /библиотеката/ на административната 

сграда на лечебното заведение, находяща се в гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2. 

            2. Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, съгласно 

Покана с Вх. № 02-17/10.05.2013 година от Изпълнителния директор на  Многопрофилна 

болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД гр.Разград  - Д-р Иван 

Петров, в полза на Община Завет, спазвайки изискванията на дружествения договор и 

нормативната уредба в РБ, както следва: 

      По точка 1.   Да гласува „ЗА” приемане доклада на  Съвета на директорите  за дейността на 

дружеството  през  2012 година. 

По точка 2.  Да гласува „ЗА” одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 

2012 година , заверен от дипломиран  експерт счетоводител. 

По точка 3.  Да гласува „ЗА” загубата на дружеството да бъде покрита със средства от  

фонд „Резервен”. 

По точка 4.  Да гласува „ЗА”   освобождаване  от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите за дейността  им  през  2012 година. 

По точка 5.  Да гласува „ЗА” избиране и назначаване на  предложения дипломиран 

експерт-счетоводител за 2013 година. 



По точка 6.  Да гласува „ЗА” приемане на предложената промяна в състава на Съвета на 

директорите. 

По точка 7.  Да гласува „ЗА” определяне възнаграждението на членовете на директорите, 

на които няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две средни месечни работи 

заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна 

работна заплата, установена за  страната за съответния месец в съответствие с Наредба № 9 от 

2000 година за условията и реда за  провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като  членовете на съвета на директорите, 

на които е възложено управлението  могат  да получат въпросното възнаграждение в случаите, 

в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативния акт.  

       По точка 8.  Да гласува „ЗА”   приемане на предложената промяна в капитала на 

дружеството. 

       По точка 9.  Да гласува „ЗА”  приемане предложената промяна в Устава на дружеството. 

 

       3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния управител  на 

област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

          

        Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

Заместник - председател  на ОбС:          / п/        /Хюсеин Хайри/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет.  

Гл.специалист:________________/ Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


