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                                                                                                      ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  49  от  29.07.2015  година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

        1. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост (дарение) върху  поземлен 

имот – частна общинска собственост на Община Завет в полза на  Министерство 

на здравеопазването 

 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”–0 (нула) от проведеното поименно гласуване  прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 345: 

 

 

 Спешната медицинска помощ за нуждите на община Завет се оказва от ЦСМП 

гр. Разград, основно от филиал гр. Кубрат и филиал гр.Исперих. 

Предвид здравния и социален статут и очакванията на населението да бъдат 

обслужвани от филиал на ЦСМП,  находящ се на територията на общината, през 

предходните години са проведени редица срещи в Областна администрация Разград с 

Министерството на здравеопазването, както и са направени писмени искания от  името 

на община Завет към Министерство на здравеопазването.  

Към настоящия момент тези очаквания е възможно да бъдат удовлетворени с 

реализирането на инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. за изграждане и реновиниране на 

Центровете за спешна медицинска помощ и Филиалите за спешна медицинска помощ. 

В подкрепа на това е и полученото от Областния управител писмо с вх. №УД-02-17-

237/22.07.2015г., с което ни уведомява, че за да се реализира изграждането на Филиал 

за спешна медицинска помощ е необходимо ОбС – Завет да вземе решение за 

определяне на подходящ свободен терен общинска собственост, в който да бъде 

построена сградата на филиала. Същият да е частна общинска собственост, включен в 

Програмата за управление  и  разпореждане с имоти – общинска собственост   през  

2015год. и да бъде прехвърлено безвъзмездно правото на собственост в полза на 

Министерството на здравеопазването.  

Предложения имот -  предмет на интереса е частна общинска собственост и се 

намира в центъра на гр.Завет, ул.“Освобождение“ 52 
А
, кв.98, УПИ ІІ- „Автогара и 

таксиметрова станция“ с площ от 2350 кв.м  по ПУП на гр.Завет, обл. Разград. Същият 



е подходящ за изграждането на филиал за спешна медицинска помощ. 

За имота има съставен Акт  за частна общинска собственост №308/10.11.2000 

год. 

За изграждането на такъв филиал е необходимо да се процедира ЧИ на ПУП - ПР 

и ПЗ, с което УПИ ІІ- „Автогара и таксиметрова станция“ от кв.98 по ПУП на гр.Завет, 

да се раздели на два имота, като единия имот ще придобие предназначение за „Филиал 

за спешна медицинска помощ “ с ориентировъчна площ от 1000 кв. м, а останалата част 

от имота за нуждите на община Завет. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам, в раздел ІІІ. „Описание на имотите, 

които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за 

внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

ограничени вещни права или за предоставяне на концесия , дарения“ от Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община 

Завет за 2015 год. да отпадне от точка Б „Имоти, които община Завет има намерение да 

продаде“, имот описан в Б3 – имот в гр. Завет, кв.98, УПИ ІІ – „Автогара и 

таксиметрова станция“ и да се добави в точка Д, Д1 „Дарения по чл.35, ал.5 от Закона 

за общинската собственост“ . 

 

             Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, 

ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредба 2 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – 

Завет, Общинският  съвет  гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Дава предварително съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП) 

за УПИ ІІ- „Автогара и таксиметрова станция“ от кв.98 по плана на гр.Завет, 

обл.Разград, описан в АОС №308/10.011.2000 год. 

2. Възлага на кмета на община Завет да възложи за собствена сметка изработването 

на предложение – предварителен проект и подробен устройствен план – окончателен 

проект на  УПИ ІІ- „Автогара и таксиметрова станция“ от кв.98 по плана на гр.Завет, 

обл.Разград, описан в АОС №308/10.011.2000 год. 

3. Да се направи актуализация в „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при община Завет за 2015 год., както следва: 

         3.1. В раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 

предоставяне на концесия , дарения“ да отпадне от точка Б „Имоти, които община 

Завет има намерение да продаде“, имот описан в Б3 – имот в гр. Завет, кв.98, УПИ ІІ 

– „Автогара и таксиметрова станция“         
         3.2. Да се добави в точка Д, „Дарения по чл.35, ал.5 от Закона за общинската 

собственост“ , Д1 имот в гр. Завет, кв.98, УПИ ІІ – „Автогара и таксиметрова 

станция“     
4.  Определя имота по т.1 за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в 

община Завет, след влизане в сила на заповедта на кмета за ЧИ на ПУП на гр.Завет.  

5. Безвъзмездно прехвърля правото на собственост (дарение) върху поземлен имот, 

подробно описан  в т. 1 в полза на Министерство на здравеопазването  за изграждане на 

Филиал  за спешна медицинска помощ в гр. Завет, обл. Разград, след влизане в сила  на 

заповедта  на кмета за ЧИ на ПУП на гр. Завет 



6. Възлага на кмета на община Завет след влизане в сила на заповедта за ЧИ на 

ПУП на УПИ ІІ- „Автогара и таксиметрова станция“ от кв.98 по ПУП на гр.Завет 

гр.Завет да сключи договор за дарение с Министерството на здравеопазването.  

 

7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

Управител на Област Разград   в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  от обявяването му 

по АПК пред Административен съд – Разград. 

 

                                                                                                                                                                             

         ПО ВТОРА ТОЧКА                                                                                                                                                                                  

         Разни.      
          

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа  

„За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали се”– 0(нула), прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 346: 

 

          1. Да се отправи искане до Министъра  на вътрешните работи  от името на 

Общинския съвет гр. Завет, за отпускане на допълнителни 2 щатни бройки  за 

Полицейски участък гр. Завет.  

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

Управител на Област Разград   в 7-дневен срок от приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок  от обявяването му 

по АПК пред Административен съд – Разград. 

 

          

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 


