
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол  №  35  от  30.07.2014  година 

 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

           1.1. Издаване на Запис на заповед от община Завет в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор 

№17/322/00879 от 27.11.2012г.  по Мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от  „Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 година за Проект „Повишаване привлекателността на жизнената 

среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на 

улици”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

  

РЕШЕНИЕ № 244: 

 
Община Завет има намерението да направи Искане за финансиране на разходи за ДДС 

след извършено авансово плащане в размер на 715 728.00лв. по Договор №17/322/00879 от 

27.11.2012г.  по по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от  „Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 година за Проект „Повишаване 

привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез 

реконструкция на улици”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. Един от специфичните необходими документи, който трябва да се приложи към 

искането е Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или Решение на 

общинския съвет за одобряване на запис на заповед. 

            Предвид  гореизложеното  и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за 

отпускане на финансова помощ  №17/322/00879 от 27.11.2012г.  по Мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” за Проект „Повишаване привлекателността на жизнената среда в 

населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици”, сключен между 

Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 

ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет гр.Завет  

 

РЕШИ: 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  община Завет  г-н  Ахтер Сюлейманов Велиев   

да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  157 460.16 лева (сто петдесет и 



седем хиляди четиристотин и шестдесет лева и шестнадесет  стотинки)   за обезпечаване на 

110 % от стойността на допустимия  

ДДС на извършено авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ  

№17/322/00879 от 27.11.2012г.  по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за 

Проект „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, 

област Разград чрез реконструкция на улици”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по Договор №17/322/00879 от 

27.11.2012г.   и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

ОТНОСНО: 

1.2. Издаване на Запис на заповед от община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след 

извършено авансово плащане по Договор №17/321/01332 от 27.11.2012г.  по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект 

„Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и 

свързани със свободното време и отдиха услуги”, сключен между Община Завет и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

  

  

РЕШЕНИЕ № 245: 

 
Община Завет има намерението да направи Искане за финансиране на разходи за ДДС 

след извършено авансово плащане в размер на 2 097 871.00лв. по Договор №17/321/01332 от 

27.11.2012г.  по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

за Проект „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и 

свързани със свободното време и отдиха услуги”, сключен между Община Завет и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. Един от специфичните необходими документи, който 

трябва да се приложи към искането е Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на 

дълг или Решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед. 

 

Предвид гореизложеното  и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за 

отпускане на финансова помощ  №17/321/01332 от 27.11.2012г.  по Мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подобряване достъпа на 

населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и 

отдиха услуги”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор, Общинският съвет гр.Завет  
 

РЕШИ: 

 



1.  Упълномощава  Кмета  на  община Завет  Ахтер Сюлейманов Велиев  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  461531.62 лв. (четиристотин шестдесет 

и една хиляди петстотин тридесет и един лева и шестдесет и две стотинки) за обезпечаване на 

110 % от  стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ Договор №17/321/01332 от 27.11.2012г.  по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подобряване 

достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното 

време и отдиха услуги”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор №17/321/01332 от 

27.11.2012г.   и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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. 

 

 

ОТНОСНО: 

1.3. Издаване на Запис на заповед от община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след 

извършено авансово плащане по Договор №17/321/01245 от 27.11.2012г.  по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект 

„Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и 

икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”, сключен между 

Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

  

  

РЕШЕНИЕ № 246: 

 
Община Завет има намерението да направи Искане за финансиране на разходи за ДДС 

след извършено авансово плащане в размер на 1 438 075.00лв. по Договор №17/321/01245 от 

27.11.2012г.  по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

за Проект „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за 

населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”, 

сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Един от 

специфичните необходими документи, който трябва да се приложи към искането е Решение на 

общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или Решение на общинския съвет за 

одобряване на запис на заповед. 

Предвид гореизложеното  и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за 

отпускане на финансова помощ  №17/321/01245 от 27.11.2012г.  по Мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на общински 

пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на 

устойчивото развитие на община Завет”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, 

ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор,  Общинският съвет гр.Завет  
 

РЕШИ: 



 

1. Упълномощава  Кмета  на  община Завет  г-н  Ахтер Сюлейманов Велиев  да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”–Разплащателна  агенция  в  размер  на  316 376.50 лева     (триста и шестнадесет 

хиляди триста седемдесет и шест лева и петдесет стотинки)      за обезпечаване на  

110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по Договор за 

отпускане на финансова помощ №17/321/01245 от 27.11.2012г.  по Мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Рехабилитация на общински 

пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на 

устойчивото развитие на община Завет”, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по Договор №17/321/01245 от 

27.11.2012г.   и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

ОТНОСНО: 

1.4. Приемане на Наредба № 2  за реда за придобиване, управление и  

разпореждане  с общинско имущество.        

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община     

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

  

  

РЕШЕНИЕ № 247: 

 

Със свое Решение № 157/ 25.03.2005 год. и във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС, 

Общинският съвет гр.Завет е приел  Наредба № 2 на за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, изм. и доп. с Решение № 145 от 

Протокол № 19 на ОбС – Завет от 06.03.2009г.; изм. и доп. с Решение № 178 от на ОбС 

- Завет от 22.07.2009 г. 

През периода от началото на 2009 г. до настоящия момент  в Закона за 

общинската собственост  са  внесении редица промени, които не са отразени в 

дейсващата Наредба № 2  на Общинския  съвет гр.Завет. 

За да бъде синхронизирана наредбта с дейсващата нормативна уредба са 

необходими   много изменения и допълнения. На вниманието на  Общинския съвет  

Завет  е предложен  проект на нова Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 
Основни цели, които се поставят: 

� наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания ; 

� подобряване  качеството на предоставените услуги; 

� допълнителни финансови постъпления. 

      Финансови и други средства  за прилагане изискванията на наредбата -  не са 

необходими. 

      Очаквани резултати:  

� подобряване цялостната дейност на прилагане на наредбата; 



� подобряване цялостното състояние на общинското имущество ; 

� подобряване обслужването на  гражданите и фирмите. 

         Съответствие с правото но Европейския съюз   

� предложеното за проемане на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество е в съответствие с разпоредбите на Европейската 

харта за местно самоуправление. 

 

Настоящият проект  на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, в съответствие с изискванията на чл.26,  ал.2 от 

Закона за нормативните актове  е публикуван в Интернет страницата на Община Завет, 

секция Общински съвет – „Проекти на нормативни документи” на  18.06.2014 г. Към 

настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3  и чл.79 от АПК, чл.8  и 

чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  чл.27, ал.3, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост и Указ № 833 от 24.04.1974 г. за прилагане 

Закона за нормативните актове,  Общинският   съвет  гр.Завет     

      

РЕШИ 
 

1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество, приета с Решение № 157 по Протокол № 18 от 25.03.2005 год., 

изменена и допълнена с Решение № 145 от Протокол № 19 от 06.03.2009г.; изм. и доп. с 

Решение № 178 от 22.07.2009 г. 

2. Приема  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.  

3. Възлага на кмета на община Завет прилагането и контрола по изпълнението на 

Наредбата. 

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

управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

: 

 

ОТНОСНО: 

                1.5. Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 21  за   

стопанисване, управление и разпореждане  със земи от общинския поземлен фонд.   

                                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

  

  

РЕШЕНИЕ № 248: 

 

Със свое Решене №135, прието по Протокол № 18 от 26.04.2013 г.,  Общинският 

съвет гр.Завет прие Наредба № 21 за  реда за отдаване под наем на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани. 



Предмет на наредбата са общинските имоти - земите от общинския поземлен 

фонд на територията на община  Завет. Наредбата определя конкретните правомощия и 

отговорности на Общинския съвет - Завет, кмета на община Завет и кметовете на 

населените места  относно стопанисването, управлението и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд. 

Съгласно чл.8, ал.2 от Закона  за общинската собственост: „ Редът за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и 

правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства 

и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на 

разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област освен когато е 

приложим Законът за публично-частното партньорство.» Към настоящия момент  това 

изискване  не съобразено по отношение на  земите от горския фонд, което налага 

прецизиране на действащите  нормативни  актове   на Общинския съвет гр.Завет. 

Предвид изложеното  на вниманието на  Общинския съвет гр. Завет  е 

предложен  проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба №21 за  

стопанисване, управление и разпореждане  със земи от общинския поземлен фонд. 
Основни цели, които се поставят: 

� наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания ; 

� подобряване  качеството на предоставените услуги; 

� допълнителни финансови постъпления. 

      Финансови и други средства  за прилагане изискванията на наредбата -  не са 

необходими. 

      Очаквани резултати:  

� подобряване цялостната дейност на прилагане на наредбата; 

� подобряване цялостното състояние общинския земеделски и горски фонд; 

� подобряване обслужването на  гражданите и фирмите. 

         Съответствие с правото но Европейския съюз   

� предложената  за приемане Наредба  за изменение и допълнение на Наредба №21  

за  стопанисване, управление и разпореждане  със земи от общинския поземлен фонд е 

в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

 

Настоящият проект  на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба №21  за  

стопанисване, управление и разпореждане  със земи от общинския поземлен фонд, в 

съответствие с изискванията на чл.26,  ал.2 от Закона за нормативните актове  е 

публикуван в Интернет страницата на Община Завет, секция Общински съвет – 

„Проекти на нормативни документи” на  18.06.2014 г. Към настоящия  момент 

предложения по проекта не са постъпили. 

            Предвид  гореизложеното и на основание чл.79 от АПК, чл.8  и чл.37, ал.3 от 

Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост ,   Общинският   съвет  гр.Завет      

     

 

РЕШИ 
 

            1.Приема  Наредба  за изменение и допълнение на Наредба  №21  за  

стопанисване, управление и разпореждане  със земи от общинския поземлен фонд, 

както следва : 

 



Наредба  

за изменение и допълнение на Наредба № 21 на общинския съвет Завет 

за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския 

поземлен фонд 
(приета с Решение № 135 от 26.04.2013 г.) 

 

 

§ 1. Изменя  и допълва заглавието на Наредба № 21, което придобива следния вид: 

„Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински гори и земи от 

общинския поземлен фонд”. 

 

§ 2. Създава   раздел VІІІ а, с членове 49 а – 49п: 

 

„РАЗДЕЛ VIII а 

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Чл. 49а. С този раздел се уреждат условията и реда за управлението, стопанисването, 

възпроизводството, опазването и ползването на горските територии Общинска 

собственост, което се осъществява в съответствие със ЗОС, ЗГ, ЗСПЗЗ, ЗООС, 

правилниците за тяхното приложение и подзаконовите нормативни актове към тях. 

Чл. 49б. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху 

които е възстановено на общините, както и тези, придобити от тях, чрез правна сделка 

или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост и 

включват: 

1. гори и земи, възстановени по реда на ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ; 

2. гори, залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, 

възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ; 

3. гори, създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и 

застрашени от ерозия земеделски земи от ОПФ, след включване в горски 

територии Общинска собственост; 

4. гори, придобити по реда на ЗОС, или придобити на друго правно основание. 

 Чл. 49в. (1) Управлението и организацията на горските територии общинска 

собственост се осъществява от кмета на общината след решение на общинския съвет, 

по дейности: 

1. устройство и отчет; 

2. възпроизводство; 

3. ползвания; 

4. опазване; 

5. включване, изключване и предоставяне на гори и земи от горските територии 

Общинска собственост; 

6. проектиране и строителство в горските територии Общинска собственост; 

(2) Финансирането на дейностите се извършва от бюджета на община Завет. 

(3) Дирекция "Специализирана администрация" на община Завет извършва 

административната дейност по прилагане разпоредбите на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗГ, ЗОЗЗ 

и ЗОСИ при стопанисването на горските територии Общинска собственост. 

Чл. 49г. Стопанисването на горските територии общинска собственост обхваща 

дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите, 

които се извършват съгласно ЗГ и подзаконовите нормативни актове към него. 



Чл. 49д. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, 

възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за 

горите и Правилника за прилагане на Закона за горите. 

Чл. 49е. (1) Залесяването обхваща дейностите по създаване на гори и включва 

дейностите по събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали; 

подготовка на почвата и засаждане/засяване на горски репродуктивни материали и 

ограждане; попълване, отглеждане, инвентаризация на културите; подпомагане на 

естественото възобновяване. 

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от 

дейности в зависимост от вида, местонахождението, обема и сроковете им. 

(3) Община Завет възлага извършването на дейностите по ал. 1 чрез търг, 

конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в ЗГ и ЗОП. 

Чл. 49ж. (1) Ползването от горските територии Общинска собственост, по смисъла на 

ЗГ, представлява ползване на дървесина и недървесни горски продукти и е възмездно. 

(2) Ползването на горите и земите се осъществява с решение на Общинския 

съвет по един от следните начини: 

1. по такси за ползване на дървесина на корен и по такси за странични ползвания, 

утвърдени с решение на общинския съвет; 

2. чрез търг или конкурс; 

3. чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични 

условия и изисквания към ползвателя; 

Чл. 49з. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен 

от Държавно лесничейство "План - извлечение" от действащия Лесоустройствен 

проект. 

Чл. 49и. (1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда 

на чл. 153, ал. 3 от тази наредба. 

(2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват 

дървесината от горите - общинска собственост, като заплащат такса за корен. 

Чл. 49й. (1) Ползванията на недървесни горски продукти от горските територии 

Общинска собственост е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, 

лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, 

зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и 

разпореждането с тях. 

(2) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии общинска 

собственост се извършва, без да се нарушават правата на трети лица и разпоредбите на 

действащата нормативна уредба. 

(3) Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части 

от тях от горските територии общинска собственост, когато не представлява стопанска 

дейност, се извършва безвъзмездно и свободно. 

(4) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии Общинска 

собственост се организира чрез: 

1. възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено 

състояние; 

2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии; 

3. чрез издаване на позволително, след събрана такса, за ползване на недървесни 

горски продукти от община Завет. 

Чл. 49к. (1) Общинският съвет с решение приема: 

1. Тарифа за таксите на корен на облите дървесни материали, дървата за горене и 

вършината, добита от горските територии Общинска собственост; 



2. Тарифата за таксите на недървесни горски продукти, добити от горските 

територии общинска собственост; 

3. Тарифа за таксите за административно-технически услуги. 

(2) Определянето на цена за промяна на предназначението, учредяване на право 

на ползване и сервитути върху гори и земи в горските територии общинска собственост 

се извършва по реда на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии. 

(3) Приходите по ал. 1 и 2 постъпват по бюджета на община Завет. 

(4) Средствата по ал. 3 се разходват за изпълнение на дейности по 

възпроизводство, охрана и защита на общинските гори, за противопожарни 

мероприятия и за други дейности, предвидени в лесоустройствените проекти, планове и 

програми. 

Чл. 49л. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии Общинска 

собственост, се извършва след заплащане на цена за календарната година, определена с 

решение на Общинския съвет. 

(2) Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в 

която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански 

животни, въз основа на писмени предложения постъпили от кметовете на кметства. 

Чл. 49м. Предписаните от Лесозащитна станция мероприятия, съгласно изискванията 

на ЗГ и подзаконовите нормативни актове към него се организират от кмета на 

общината чрез дирекция „СА”. 

Чл. 49н. Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в 

общинския горски фонд се извършва от кмета на общината съвместно с кметовете на 

кметства. 

Чл. 49о. Строителство в горските територии общинска собственост, без промяна на 

предназначеното им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по 

управлението и стопанисването на горите и се допуска, съгласно предвижданията на 

общата устройствена схема. 

Чл. 49п. Охраната на горите и земите от горските територии Общинска собственост се 

осъществява от кмета на община Завет, съгласно Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове към него.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

   

§ 3.  Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на общинския 

съвет Завет за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския 

поземлен фонд влиза в сила от деня на обявяването и по реда на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет - Завет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

2. Възлага на кмета на община Завет прилагането и контрола по изпълнението на 

Наредбата. 

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

управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 



ОТНОСНО: 

1.6. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати 

резултати  на   кметовете на кметства в община Завет.   

                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

            Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

  

РЕШЕНИЕ № 249: 

 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет  за периода  ІV-VІ  месец 2014 година и 

реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна 

заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл.4, 

ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  

икономията на средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на 

допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата 

нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 

администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 

2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 

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

чл.4, ал.5  от  ПМС № 67   от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и 

дейности и чл.27, т.1 от Вътрешните  правила за заплатите в Община  Завет, 

Общинският съвет гр.Завет   
 

РЕШИ: 

 

1.Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 

ресурсите на кметовете на кметства  в община Завет за сметка на реализираната 

икономия по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни 

органи”  в  размер, както следва: 

� На кмет на кметство  Брестовене и Острово – 810.00 лева; 

� На кмет на кметство Прелез, Веселец, Сушево, Ив.Шишманово – 675.00 

лева; 

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди 

начисляването и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

          Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

 

 

 

 



ОТНОСНО: 

                 1.7. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 

Кмета на Община Завет  

                                                                                       Докл.: М.Хасан- Председател ОбС 

            Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 250: 

 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет  за периода  ІV-VІ  месец 2014 година и 

реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна 

заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл.4, 

ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  

икономията на средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на 

допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата 

нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 

администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 

2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 

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

връзка  чл.4, ал.5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните 

организации и дейности и чл.27, т.2 от Вътрешните  правила за заплатите в Общинска 

администрация   Завет,  Общинският  съвет гр.Завет  
 

РЕШИ: 
1.Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 

ресурсите на Кмета на община Завет в размер на  1710.00 / хиляда седемстотин и десет/ 

лева. за сметка на реализираната икономия  по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 

„Изпълнителни и законодателни органи”. 

             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди 

начисляването и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

           Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след        

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

 

ОТНОСНО: 

1.8. Предоставяне на еднократна парична помощ. 

                                                                                       Докл.: М.Хасан- Председател ОбС 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 

  

РЕШЕНИЕ № 251: 

 



              В деловодството на Общинска администрация Завет   e постъпило заявление с 

Вх.№ 3С-02-06-33/18.07.2014 година от Б. Н. Кърджали от с.Брестовене.  В заялението 

лицето посочва, че на 17.07.2014 година  семейството му е претърпяло пожар, 

следствие на който  са нанесени материални щети.  За събитието е представено 

Удостоверение № 221-Б-2 от 18.07.2014 година, издадено от ОУ „Пожарна безопасност 

и защита на населението „ Разград. 

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

Общинският  съвет  гр.Завет  

 
РЕШИ: 

 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200 /двеста/  лева на Б. 

Н. Кърджали от с. Брестовене    за покриване на щети от пожар. 

 

    Общо раздадени средства: 200  лева 

 

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

122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение 

на Общинския съвет/ . 

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

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

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

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския съвет гр. Завет 


