
                                   

 
 

                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
        Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в  Община Завет 2017-2018 година.                                                                                        
                                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
        Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 4(четирима), прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 201 
 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  от 
Община Завет е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 
от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.). 

 Общинската стратегия е изградена на основата на Анализ  на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Завет по чл. 196, ал. 3 от 
ЗПУО, приет с Решение № 151 г., Протокол № 14 от 16.12.2016 г. и Областната стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград. 
         Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на 
изводите от общинския анализ, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и 
дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели. 

Проектът  на   Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците  от Община Завет, предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за нормативните 
актове ( ЗНА),  e  публикуван на интернет страницата на община Завет  на 20.04.2017 г. Към  
настоящия момент предложения и допълнения по него не са постъпили.  
         Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 
от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.), 
Общинският съвет гр. Завет   

Р Е Ш И: 

1. Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците  от Община Завет  разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона 

за предучилищното и училищното образование . 

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. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 



 
 

                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 

 
 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Приемане на годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие  в Община Завет 2017 година. 
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

 
       Общинският съвет гр.Завет с с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 4(четирима), прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 202 
 

                                 
    След приемането на Областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и 2 от ЗПУО, 

всяка община разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците 
за период от 2 години, която се приема от общинския съвет.  

     За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският съвет, по 
предложение на кмета,  след съгласуване с Регионалното управление на образованието, 
приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие. 
Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни общински планове се изпращат 
на Областния управител до 15 май.  

Проектът на  Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие, предвид изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ( ЗНА)  e  
публикуван на интернет страницата на община Завет  на 20.04.2017 г. Към  настоящия 
момент предложения и допълнения по него не са постъпили.  
         Предвид гореизложеното  и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 ал.3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО), 
Общинският съвет гр. Завет   

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие, както следва: 

 
 
 
 



Съгласувано съгласуване с Началник на  РУО - Разград 

                                                                                                                                        Атанас Дончев /____________________/ 

 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Завет  
ПРОЕКТ 

Мярка/Дейност 
Целева група / Индикатор за 

изпълнение 

Отговорни 
институции/ 
организации 

Времеви 
период 

Място на 
изпълнение 

Финансиране 
(източник, сума 

в лв.) 
Очаквани резултати 

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. 

Специфична цел Специфична цел 1: Приобщаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ в общообразователните училища и детски градини. 
 

Мярка 1: Участие на ученици със 
СОП в мероприятия, изложби, 
конкурси, спортни изяви и др., 
наравно със своите съученици. 
 

-Ученици със СОП с 
осигурена допълнителна 
подкрепа; 

-Брой деца и ученици със 
СОП, участвали в 
мероприятия, изложби, 
конкурси, спортни изяви и 
др. 

 

Училища, 
детски 
градини, 
Община  

2017-2018 г. Място 
определено от 
организаторите 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции. 

- Подобряване на условията за 
деца и ученици в училищната и 
обкръжаващата среда; 
 - Повече интегрирани деца и 
ученици със СОП в масовите 
групи и класове; 
 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със специални образователни потребности /СОП/ в учебните заведения в общината. 
 
Мярка 1: Работа на специалисти 
от детските градини и училищата 
с деца със специални 
образователни потребности 
/СОП/ в рамките на проект 
„Включващо образование”. 
 

-Брой учебни заведения, 
ползващи услугите на 
Регионален център за 
подкрепа на процеса на 
приобщаващото 
образование – Разград; 

-Брой ресурсни учители, 
психолози и логопеди, 
работещи с деца със СОП;  

-Брой социални услуги, 
които се използват от деца 

Училища, 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

-Развитие капацитета на учители 
и специалисти за определяне 
образователните  
потребности на деца/ученици със 
СОП и за работа с тях . 



със СОП; 

-Брой деца, ползващи 
социални услуги; 

 

Специфична цел 3: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 
Мярка 1:  Подобряване на 
достъпността на архитектурната 
среда в образователните 
институции като част от 
осигуряването на подкрепяща 
среда.  

 

-Брой учебни заведения с 
предприети мерки за 
осигуряване на достъпна 
среда; 

-Брой учебни заведения с 

осигурени технически 

средства, специализирано 

оборудване, дидактически 

материали и методики; 

 

Училища, 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

- Ежегоден преглед на 
състоянието на материалната 
база и предложения за 
приоритетни обекти за 
интервенция;  
- Подобряване на сградния фонд 
в образователните институции в 
общината; 
 - Подобряване на хигиенно-
битовите условия за деца, 
ученици и учители, осигуряване 
на достъпна среда за деца и 
ученици със специални 
образователни потребности. 

Мярка 2:  Изпълнение на 
нормативно определените 
практики за екипна работа на 
учителите съгласно чл. 16 и 22 от 
Наредба за приобщаващото 
образование за разпознаване на 
обучителни трудности у децата и 
учениците.  

 

Повишаване квалификацията на 
учителите и служителите  
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини. 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

Национални 
програми за 
развитие на 
средното 
образование. 
Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

Брой специализирани обучения;  
брой учители и специалисти, 
преминали обучение  

Мярка 3: Извършване на оценка 
на риска от обучителни 
затруднения на децата на 5 и 6 
годишна възраст в рамките на 
установяването на готовността на 
детето за училище, като се отчита 
физическото, познавателното, 
езиковото, социалното и 

-Брой деца на 5 и 6 годишна 
възраст, на които е 
извършена оценка на риска 
от обучителни затруднения; 

-Брой деца от 3 години до 3 
години и 6 месеца, на които 
е извършено ранно 

Директори на 
училища и 
детски градини 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

Не е необходимо Подобряване готовността на 
децата за училище.  
 



емоционалното му развитие (чл. 
10 от Наредбата за приобщаващо 
образование).  

 

оценяване (скрининг) на 
развитието на детето и на 
риска от обучителни 
трудности; 
-Брой завършили подготвителна 
група /6 год./ спрямо брой 
записани в І клас  

 
 

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими общности и деца в риск. 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие. 

 

Мярка 1: Осигуряване на 
подкрепа за ранното детско 
развитие в семейна и общностна 
среда. 

 

-Брой деца и семейства получили 
услуги; 

-Брой училища с въведена 
целодневна организация на 
учебен процес до 7 клас; 

-Брой училища с 
извънкласни форми на 
обучение;  

-Брой деца, обхванати в 
извънучилищни развиващи 
дейности; 

-Брой проведени училищни 
кампании; 

-Брой създадени 
извънучилищни дейности; 
 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини. 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

. 
Средства от 
бюджетите 
на 
съответните 
институции 

Намаляване риска от 
преждевременно напускане на 
училище  
 

 

Мярка 2: Стимулиране 
посeщаемостта в детски градини. 

 

-Брой учители и служители, 
преминали обучение за 
работа в мултикултурна 
среда. 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини. 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

Средства от 
проекти. 
Средства от 
бюджетите 
на 
съответните 
институции 

- Подобряване на училищната среда и 
резултатите от обучението;  
- Повишаване мотивацията за учене 
при деца и ученици. 



Мярка 3: Осигуряване на 
достатъчна ранна подготовка за 
училище. 
 

-Брой въведени нови методи 
за обучение 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини. 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски градини 

Не е 
необходимо 

- Навременна и коректна 
информираност на родители и 
общественост за образователния 
процес и извънкласни прояви в 
общината; 
 - Преодоляване на негативни и 
преднамерени нагласи към 
образователни институции. 

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби. 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби. 

  
 

Мярка 1: Подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците с 
изявени дарби в учебните 
заведения. 
 

 Брой ученици с 
изявени дарби, получили 
подкрепа от 
неправителствени 
организации, читалища, 
спортни клубове; 

 Брой ученици, 
участвали в състезания, 
конкурси и олимпиади; 

 Брой ученици, 
класирани на призови места 
на състезания, конкурси и 
олимпиади. 

 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини,Общи
на 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

Осигуряване на позитивна 
образователна среда.  
 

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските градини. 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските 
градини. 

 



Мярка 1: Създаване на екипи и 
планове за подкрепа. 

1. Създаване на условия за 
структурирани регулярни 
дискусии. 

2. Привличане на родителите 
като основни партньори. 

 

-Брой учебни заведения със 
създадени екипи за 
подкрепа; 

-Брой учебни заведения със 
създадени планове за 
подкрепа; 
-Брой проведени срещи; Брой 
информационни кампании  

 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Не е необходимо Осъзнаване на образованието 
като ценност с висока 
обществена значимост  
 

 

 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците в училищата 
и детските градини. 

 

Мярка 1: Осигуряване обща 
подкрепа на децата и учениците: 

1. Екипна работа между 
учителите. Дейности за 
мотивация. 

4. Консултации по учебни 
предмети; 

5. Кариерно ориентиране на 
учениците; 

6. Занимания по интереси;  

7.Библиотечно-информационно 
обслужване; 

10. Поощряване с морални и 
материални награди; 

11. Дейности по превенция на 
насилието и преодоляване на 
проблемното поведение; 

12. Ранно оценяване на 
потребностите и превенция на 

-Брой учебни заведения, 
осигуряващи обща подкрепа 
на децата и учениците; 

-Брой форми на обща 
подкрепа за децата и 
учениците по учебни 
заведения; 

-Брой деца и ученици, 
получаващи обща подкрепа; 

-Брой учебни заведения с 
осигурено медицинско лице; 

-Брой на учениците, 
получаващи стипендия; 

-Брой ученици, поощрени с 
морални и материални 
награди; 

-Процент на децата със СОП, 
ползващи услуги на логопед. 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

-Придобиване на образователни 
възможности за реализация. 
-Ранно професионално  
ориентиране . 



обучителните затруднения; 

13. Логопедична работа. 

 
       
Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън училищата и детските градини. 

Специфична цел 1: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на спорта. 
 

Мярка 1: Участие в състезания. 
 

-Брой проекти и инициативи 
за извънкласна дейност; 

 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

-Развиване творческия 
потенциал; надграждане на 
знанията и уменията; осмисляне 
на свободното време . 
-Подобряване здравословното и 
физическо състояние на децата и 
учениците  
 

Специфична цел 2: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на изкуствата.  

 

Мярка 1: Танцово, музикално и 
изобразително и приложно 
изкуство – школа по пиано, 
школа по китара, клас по пеене, 
танцови школи.  

 

-Брой неправителствени 
организиции, читалища и 
спортни клубове, работещи с 
деца и ученици;  
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
общината. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

Развитие на творческите заложби 
на подрастващите. 

Мярка 2: Участие в конкурси, 
фестивали, концерти и др. 
 

-Брой деца и ученици, 
участващи в проекти и 
иницативи за извънкласна 
дейност; 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

Стимулиране и развитие на 
творческите способности на 
учениците  
 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Специфична цел 1: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на кадрите в учебните заведения,  

 

Мярка 1: Обучения за 
повишаване квалификацията на 
кадрите в учебните заведения 

 

-Брой организирани 
обучения за повишаване 
квалификацията на кадрите в 
учебните заведения за работа 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

-Повишаване квалификацията на 
учителите и служителите  
- Издигане авторитета на учителя 
в обществото; 



в насока подкрепа за 
личностно развитие на 
децата и учениците; 

-Брой преподаватели в 
учебни заведения, 
преминали обучения за 
повишаване квалификацията 
за работа в насока подкрепа 
за личностно развитие на 
децата и учениците; 
 
 

Мярка 2: Обмен на опит за 
повишаване квалификацията на 
кадрите в учебните заведения,  
 

-Брой посещения и работни 
срещи за обмен на опит в 
насока подкрепа за 
личностно развитие на 
децата и учениците; 
 

Директори на 
училища и 
детски 
градини, 
Община 

2017-2018 г. В рамките на 
училища, 
детски 
градини. 

Средства от 
бюджетите на 
съответните 
институции 

Повишено качество на обучение 
за деца със специални 
образователни потребности  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с 
динамично променящите се условия и фактори. 
 

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

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

 
   
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 



 
 
 
                                                                      ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
       Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и   управление на 
общинската пътна мрежа в  община Завет. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                                                      
 

        Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 4(четирима),  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 203 

 
1. Причини, които налагат приемането: 
С Решение № 149 по протокол № 14 от 16.12.2016 г. Общинският съвет гр. Завет прие 

Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет.  
Съгласно чл. 18. ал. 7 от Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна 

мрежа в община Завет, карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии:  

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването 
на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, 
т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването 
на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, 
придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК следва да е с 
или над 50 % /петдесет процента/.  

2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с 
определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК. 

 3. Лица с белодробни заболявания с II-ра и по-висока степен на хронична дихателна 
недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК.  

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена с или над 90 % /деветдесет 
процента/трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради 
зрителни заболявания,определени от ТЕЛК/НЕЛК.  

5. Лица с или над 90% трайна намалена работоспособност поради общо заболяване, 
определени от ТЕЛК/НЕЛК.  

6. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК/НЕЛК вид 
и степен на увреждане с или над 90 % /деветдесет процента/. 

Посочените критерии за издаване на карта за паркиране на лица с трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане ограничават голям кръг инвалиди от 
предимства на тази карта и създават неравнопоставеност и предизвикват съществени 
неудобства при ползване на картите за паркиране в  територията на община Завет, когато 
картите са издадени от други общини, които нямат подобни изисквания и не са съобразени  с 



критериите Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община 
Завет.  

Освен това, съгласно §1, т.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, “човек с 
трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомно, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, 
възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили 
степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 
50 на сто.  

Предвид дадената дефиниция  за човек с трайно  увреждане, съгласно Закона за 
интеграция на хората с увреждания, е необходимо да се измени н чл. 18. ал. 7 от Наредба № 
13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет, като новата 
редакция да придобие следния вид: 

Чл. 18, ал. 7 Карта за паркиране се издава на лица с процент на трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК с или над 50 
% /петдесет процента/. 

2. Цели, които се поставят: 
Останалите точки към чл. 18, ал. 7 следва да се отменят, като по този начин ще се 

създаде равнопоставеност между лицата с трайни увреждания.  
Това са причините и целите, които налагат приемането на изменение и допълнение на 

Наредба 13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет, като не се 
изискват  финансови и други средства, необходими за прилагането на новата правна уредба, 
като очакваните резултати са свързани с пълноценно обслужване и улесняване интеграцията 
и придвижването на хората с трайни увреждания.  

    3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:  
    Не са необходими финансови средства за прилагането на новата уредба;  

         4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата: осигуряване на 
равнопоставеност  на хората в неравностойно положение,  увеличаване броя на  хората, 
възползвали се от  услугата. 

    5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
         Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба 13 за движение и управление на 

общинската пътна мрежа в община Завет, предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА),  e  публикуван на интернет страницата на община Завет  на 
20.04.2017 г. Към  настоящия момент предложения и допълнения по него не са постъпили.  

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 2  от Закона за нормативните актове  
(ЗНА) във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗНА и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                         РЕШИ: 
 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и 

управление на общинската пътна мрежа в община Завет, както следва: 
 

 
 
 



                                                      НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и управление на  
                             общинската пътна мрежа в община Завет 

(Приета с Решение № 149 по Протокол № 14/16.12.2016 г.на ОбС-Завет) 
 
§ 1. В чл. 18  се правят следните изменения и допълнения: 
       1. Допълва ал. 1 с изр. второ: Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното 

стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа. 
       2. Изм.и доп. ал.7, която става: 
          „ал. 7. Карта за паркиране се издава на лица с процент на трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК с или над 50 % 
/петдесет процента/.” 

      3. В ал. 7 отменя точки от 1 до 6,  вкл. 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и управление на 

общинската пътна мрежа в община Завет 
 

§ 2. Наредбата влиза в сила, след приемането и, от деня на публикуването й на интернет 
страницата на община 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 след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда  на АПК. 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
             Определяне  размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с дейността 

му за 2017 година. 
                                                                                     Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
                                                                   

 
 
         Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 3(трима),  от  проведеното поименно  гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 204 
 

           Съгласно чл.19, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  общинската администрация (Приет с 
Решение № 09  по Протокол № 02 от 30.11.2015 година, изм. и доп.с Решение №95  по Протокол№ 
09 от 13.06.2016 г.) „В съответствие с разпоредбата на чл.34, ал.4 от ЗМСМА, разходите на 
общинския съветник във връзка с дейността му за пътни, за канцеларски материали, за 
комуникации, за организиране на приемни, за повишаване на квалификацията, за ползване на 
експерти, за срещи с избирателите от общината, за ползване на клубни бази, зали и други, се 
поемат от общинския бюджет срещу представена лична декларация от общинския съветник 
по образец, съгласно Приложение № 1. Същите се изплащат  в края на всяко полугодие на 
календарната година  в размер, определен с решение на Общинския съвет.” 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  във връзка с чл. 34, ал. 4 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал. 6 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация, Общинският съвет гр.Завет  
 

РЕШИ: 
 

1. Определя размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с дейността му 
за пътни, за канцеларски материали, за комуникации, за организиране на приемни, за 
повишаване на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с избирателите от 
общината, за ползване на клубни бази, зали и други за 2017 година на стойност 300.00 (триста) 
лева, платими  по банков  път, след  представена лична декларация от общинския съветник по 
образец в срокове, както следва: 

1.1. за първото полугодие  на  2017 година – през  м. юни - 150.00 лева; 
1.2. за второто полугодие на 2017 година –през м. декември  – 150.00 лева. 

 2. Средствата да бъдат изплатени от дейност 123 “Общински съвети”  параграф 10-00 
“Издръжка”. 



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.  

 
 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 
 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
         Участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност“ – целева    дейност 
към НСОРБ.                                                                              
                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                   
       Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване  прие 
следното 

 
                                                          РЕШЕНИЕ  № 205 

 
През последните години страната ни бе засегната от екстремни природни явления. 

Повечето пострадали общини отчетоха, че в началото на кризисните ситуации, когато е най-
необходимо спешно ангажиране на техника и екипи за спасяване на хора и предотвратяване 
на разрастването на последствията, те не са разполагали с необходимите финансови ресурси 
за покриване на тези трудни за планиране, но неотложни за извършване разходи. 

По настояване на общините, с оглед ограничените приходи по общинските бюджети и 
невъзможността точно да бъде предвидено времето на настъпване и мащаба на подобни 
събития, Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България 
на 3 декември 2014 г. прие промени в Устава, чрез които се предвиди възможност за 
създаване на Фонд „Общинска солидарност“.  

Целта на Фонда е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини да бъдат 
подпомогнати финансово за разплащането именно на тези разходи, без да се замества 
съществуващата държавна политика на подпомагане. С функционирането на Фонда 
постепенно ще се акумулират по-значителни средства за  първоетапна  реакция на общините. 

Основните характеристики и функции на Фонда са описани в приетия от Управителния 
съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
Правилник за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност“. 

Със свое  Решение № 301 от 17.03.2015 година, Общинският съвет гр. Завет даде 
съгласие за участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност 
към НСОРБ и определи  внасянето на еднократна  встъпителна вноска в размер на 
1000,00(хиляда) лева и годишна вноска за 2015 г. в размер на 300,00(триста) лв. 

С Решение №25, прието по Протокол № -3/17.12.2015 година, Общинският съвет гр. 
Завет  определи Община  Завет   да  участва  във  Фонд „Общинска солидарност“  през   2016 
година  с  годишна вноска  в размер на 300.00 (триста) лева. 
         С оглед по-нататъшното участие  на Община Завет  във Фонд „Общинска солидарност“ 
– целева дейност към НСОРБ  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  във връзка с чл. 27, ал. 



3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 6 
от Устава на Националното сдружение на общините в Република България и чл.6, ал.1, т.2 от 
Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност“, приет с Решение 
№2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,  Общинският съвет гр. Завет с  15 
(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 
2(двама) от проведеното,  съгласно  чл. 27, ал. 5  от ЗМСМА,  поименно  гласуване,  
както следва:  
 

                                                 
                                                              РЕШИ:       

 
1. Определя г-н Ахтер Сюлейманов Велиев, Кмет на община Завет,  за представител 

на Община Завет в Общото събрание на Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност 
към НСОРБ . 

2. Определя Община  Завет   да  участва  във  Фонд „Общинска солидарност“  през   
2017 година  с  годишна вноска  в размер на 300.00 (триста) лева.          

3.Възлага на Кмета на общината да: 
3.1. Внесе определената по т. 2 вноска във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за 

устройството и дейността му; 
3.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала 

необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му; 
3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово 

подпомагане по т. 3.2. 
3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в 

определените в Правилника срокове. 
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. 
 

 
 

 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА 
       Прекратяване на съсобственост между физическо лице и община Завет. 
                                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община    
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 2(двама),  от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 206 

 
Постъпило е заявление от гражданин за прекратяване на съсобственост върху имот 

между община Завет и физическо лице. Заявлението  с Вх. № 94Г-394-1/04.11.2016 г. е 
подадено от Гюлнур Мустафа Сали с. Иван Шишманово, обл. Разград за ликвидиране на 
съсобствеността върху имот УПИ VII – 116 от кв. 16 по ПУП на с. Иван Шишманово, обл. 
Разград. Имотът е с площ 1150 кв.м., като общината е собственик на 28/1150 ид.ч. от 
дворното място. 

Гюлнур Мустафа Сали е собственик на 1122/1150 кв.м. съгласно Нотариален акт за 
прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, № 84, том XI, 
рег. № 12463, дело № 1694 от 2015 г. За имота има съставен акт за частна общинска 
собственост № 677 от 12.04.2017 г. вписан в служба по вписванията гр. Исперих с Вх. рег. 
№ 825/18.04.2017 г., акт № 17, том 4, дело № 623/2017 г., стр. 39182. 

Данъчна оценка на имота е 53,10 лв., съгласно издадено удостоверение по чл. 264, 
ал.1 от ДОПК с Изх. № 6701000559/05.04.2017 г. издадено от отдел МДТ при община Завет. 

Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2017 г. Изготвена е пазарна оценка на имота от 
лицензиран оценител инж. Павлин Колев – вещо лице за оценка на недвижими имоти, 
съгласно Сертификат с рег. № 100102137 от 12.12.2011 г. на Камарата на независимите 
оценители в България. 

Съгласно: 
Чл. 36, ал.1т. 2 от ЗОС Прекратяването на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на 
общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2, чрез: 2. продажба на частта 
на общината; 

чл. 52, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, съсобствеността върху имоти между 
община Завет и физически или юридически лица се прекратява по предложение на 
съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината, с 
решение на общинския съвет, въз основа на което се сключват съответните договори с 
кмета на общината. 



Експертната оценка, изготвена от инж. Павлин Колев за въпросния имот 
представляващ дворно място с площ 28/1150 кв.м. ид.ч. от УПИ VII – 116 от кв. 16 по ПУП 
на с. Иван Шишманово, обл. Разград с експертна оценка 61,20 лв. без ДДС. 

Имайки предвид, че общината разполага с мн. малка част от идеалните части и че 
реално не може да ползва идеалната си част, тъй като върху имота има построена сграда, 
собственост на заявителя(съсобственика), е целесъобразно да се прекрати съсобствеността, 
като частта на община Завет да се продаде на заявителя, като по този начин ще се улесни 
заявителя да реализира намеренията си за извършване на подобрения имота.  

        Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.4, чл. 36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Закона 
за общинска собственост и във връзка с чл. 52, ал. 1, т.3, чл. 52, ал.3, и ал. 4 от Наредба № 2 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                              РЕШИ:    

  

 1.Приема експертната оценка, изготвена от инж. Павлин Колев за имот 
представляващ дворно място с площ 28/1150 кв.м. ид.ч. от УПИ VII – 116 от кв. 16 по ПУП 
на с. Иван Шишманово, обл. Разград с експертна оценка 61,20 лв. без ДДС.  

2. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ VII – 116 от кв. 16 по ПУП на с. 
Иван Шишманово, обл. Разград, съсобствен между община Завет и Гюлнур Мустафа Сали 
от с. Иван Шишманово, община Завет, ул. „Беласица“ № 27, чрез продажба на общинската 
част от имота – 28/1150 ид.ч. от дворното място за сумата 61,20 лв. без ДДС на 
съсобственика. 

3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 
прекратяване на съсобственост. 
           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. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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ПО СЕДМА  ТОЧКА 
       Предложение за предоставяне под наем на  маломерни имоти – частна общинска 
собственост за срок от една стопанска година, находящи се в землищата на Община 
Завет. 

                                                                                      Докл.: Д.Татар - Зам.кмет на Община  
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 2(двама) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 207 

 
            Съгласно чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от 
общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или 
конкурс. Маломерни имоти по смисъла закона са поземлени имоти с площ до 10 дка. Към 
настоящия момент общината разполага с  маломерни имоти, подробно описани в 
приложение № 1 към предложението, които не са определени  и не са дадени под наем, а 
предоставянето под  наем на тези имоти ще донесе допълнителни финансови приходи  на 
общината и ще допринесе  за  поддържането им в добро земеделско и екологично състояние 
от една страна, а от друга страна ще удовлетвори нуждите от земеделска земя на жители на 
общината. 
             Имотите  са включени в  Годишната програма  за  управление на общинската  
собственост на Община Завет, приета с Решение №  165 по Протокол № 15 от 25.01.2017 
година.  
 В решението си Общинският съвет следва да определи и цената на отдаването под 
наем, като към настоящия момент размерът  на средното годишно рентно плащане за  
землищата в област Разград за стопанската  2016 – 2017 година, определен  въз основа на 
данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната стойност на рентните 
вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в съответната служба по 
вписванията и регистрирани в съответната общинската служба по земеделие е както следва:  
 
Таблица 1 

Средно  годишно рентно  плащане /лв./ за 2016-2017 стопанска година 

N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 
Трайни 

насаждения 
Пасища/мери Лозя Ливади 

1 Завет Брестовене 06481 48 46 15 38 6 

2 Завет Веселец 10714 32 25 5 40 6 

3 Завет Завет 30065 36 32 5 39 6 



4 Завет 
Иван 
Шишманово 

32192 42 33 5 48 6 

5 Завет Острово 54417 20 46 5 38 6 

6 Завет Прелез 58147 39 25 17 40 6 

7 Завет Сушево 70384 43 55 8 35 6 
Източник: „Областна дирекция земеделие“ – гр. Разград 

 
 Като се има предвид данните от таблица №1, предлагам цената  за наем на имоти от 
ОПФ за 2017/2018 стопанска година да бъде както следва: 
1. Ниви – с. Брестовене – 48 лв., с. Веселец – 32 лв., гр. Завет – 36 лв., с. Иван Шишманово – 

42 лв., с. Острово – 20 лв., с. Прелез – 39 лв., с. Сушево – 43 лв. 
2. Лозя – с. Брестовене – 38 лв., с. Веселец – 40 лв., гр. Завет – 39 лв., с. Иван Шишманово – 

48 лв., с. Прелез – 40 лв., с. Сушево – 35 лв. 
3. Трайни насаждения/овощна градина/ – с. Брестовене – 46 лв. 

 
   Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а,  ал.7 от ЗСПЗЗ,  Общинският 
съвет гр. Завет  

                                                            РЕШИ: 
 

1.Общинският  съвет гр. Завет определя 1043,392 (хиляда четиридесет и три декара и 
триста деветдесет и два  квадратни метра) дка маломерни имоти – частна общинска 
собственост за отдаване под наем без  търг за срок от една стопанска година, описани в 
приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, местност и  площта 
на имотите – Приложение №1. 

 
Приложение № 1 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 030013 гр. Завет Зелен дол Нива 2,321 

2 024018 гр. Завет Западен липак Нива 1,599 

3 028013 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 3,676 

4 130433 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 1,234 

5 130437 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 3,060 

6 043010 гр. Завет Бостаните Нива 3,294 

7 128517 гр. Завет Бостаните Нива 0,118 

8 128518 гр. Завет Бостаните Нива 0,995 

9 128522 гр. Завет Бостаните Нива 0,198 

10 129213 гр. Завет Бостаните Нива 3,237 

11 039020 гр. Завет Гемиите Нива 1,000 

12 056001 гр. Завет Старите лозя Нива 8,617 

13 057001 гр. Завет Новите лозя - И Нива 1,979 

14 057013 гр. Завет Новите лозя - И Нива 7,393 

15 126525 гр. Завет Новите лозя - И Нива 0,478 

16 086046 гр. Завет Новите лозя - Р Нива 0,352 

17 088021 гр. Завет Новите лозя Нива 0,190 

18 121556 гр. Завет Новите лозя Нива 1,211 

19 123306 гр. Завет Новите лозя Нива 0,338 

20 123307 гр. Завет Новите лозя Нива 0,558 

21 124544 гр. Завет Новите лозя Нива 0,494 

22 068007 гр. Завет Дерето Нива 6,043 



23 070002 гр. Завет Калето Нива 4,703 

24 092001 гр. Завет Дъбака Нива 9,781 

25 104002 гр. Завет Расовата Нива 0,598 

26 139468 гр. Завет Расовата Нива 0,444 

27 104035 гр. Завет Расовата Нива 2,497 

28 131452 гр. Завет Боза къшла Нива 1,037 

29 132384 гр. Завет Боза къшла Нива 1,411 

30 132385 гр. Завет Боза къшла Нива 1,442 

31 134189 гр. Завет Боза къшла Нива 4,626 

32 134343 гр. Завет Боза къшла Нива 2,216 

33 134345 гр. Завет Боза къшла Нива 0,999 

34 134346 гр. Завет Боза къшла Нива 1,097 

35 134349 гр. Завет Боза къшла Нива 1,826 

36 134350 гр. Завет Боза къшла Нива 0,700 

37 134351 гр. Завет Боза къшла Нива 1,306 

38 134352 гр. Завет Боза къшла Нива 0,970 

39 134353 гр. Завет Боза къшла Нива 1,995 

40 112003 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,425 

41 112011 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,617 

42 113015 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,551 

43 113025 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,572 

44 113079 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,618 

45 113092 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,513 

46 114012 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,551 

47 114014 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,400 

48 114018 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,553 

49 114019 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,607 

50 114031 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,604 

51 114052 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,733 

52 114053 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,735 

53 114059 гр. Завет Новите лозя Лозе 4,279 

54 114061 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,734 

55 114066 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,537 

56 114067 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,511 

57 114093 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,632 

58 114104 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,743 

59 114105 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,717 

60 114107 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,645 

61 115001 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,818 

62 115016 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,522 

63 115030 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,532 

64 115045 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,483 

65 115050 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,540 

66 115053 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,548 

67 115060 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,537 

68 115073 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,553 

69 115075 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,657 

70 115080 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,514 

71 115081 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,630 

72 115082 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,363 



73 115087 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,545 

74 115089 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,476 

75 115093 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,516 

76 115094 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,499 

77 115096 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,581 

78 115101 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,490 

79 115116 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,522 

80 116007 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,683 

81 116015 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,690 

82 116019 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,745 

83 116020 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,710 

84 116023 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,947 

85 116027 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,793 

86 057012 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

87 057014 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,001 

88 057015 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,003 

89 057024 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,005 

90 057025 гр. Завет Новите лозя Лозе 2,001 

91 057026 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

92 057027 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,010 

93 057028 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,952 

94 058001 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

95 058002 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,005 

96 058041 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,708 

97 058068 гр. Завет Новите лозя Лозе 9,094 

98 084028 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,216 

99 084057 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,673 

100 085028 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,195 

101 087038 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,013 

102 088005 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,983 

103 002003 гр. Завет Източен липак нива 5,584 

104 005029 гр. Завет Дренака нива 0,454 

105 008078 гр. Завет Дренака нива 3,387 

106 140027 гр. Завет Изворите нива 5,617 

107 125234 гр. Завет Могилите нива 0,530 

108 125743 гр. Завет Могилите нива 2,304 

109 125891 гр. Завет Могилите нива 1,973 

110 125893 гр. Завет Могилите нива 0,573 

111 125903 гр. Завет Могилите нива 0,906 

112 125904 гр. Завет Могилите нива 0,545 

113 125905 гр. Завет Могилите нива 0,586 

114 128515 гр. Завет Бостаните нива 1,107 

115 129497 гр. Завет Бостаните нива 1,790 

116 130431 гр. Завет Гюзлю къшла нива 2,012 

117 132366 гр. Завет Боза къшла нива 1,167 

118 135358 гр. Завет Расовата нива 1,697 

119 009021 гр. Завет Източен липак нива 2,563 

120 010035 гр. Завет Източен липак нива 2,695 

121 011070 гр. Завет Източен липак нива 1,809 

122 012007 гр. Завет Западен липак нива 2,259 



123 018024 гр. Завет Дренака нива 3,000 

124 018026 гр. Завет Дренака нива 5,999 

125 019036 гр. Завет Дренака нива 0,979 

126 020008 гр. Завет Зелен дол нива 8,375 

127 021037 гр. Завет Дренака нива 4,965 

128 034001 гр. Завет Бостаните нива 0,224 

129 041005 гр. Завет Бостаните нива 2,153 

130 042021 гр. Завет Бостаните нива 0,987 

131 052017 гр. Завет Голямата нива нива 6,619 

132 052039 гр. Завет Голямата нива нива 3,450 

133 061072 гр. Завет Могилите нива 4,732 

134 063008 гр. Завет Могилите нива 0,925 

135 064004 гр. Завет Могилите нива 6,678 

136 064045 гр. Завет Могилите нива 8,675 

137 064047 гр. Завет Могилите нива 4,005 

138 075016 гр. Завет Изворите нива 4,505 

139 075051 гр. Завет Изворите нива 0,609 

140 076001 гр. Завет Изворите нива 9,098 

141 076018 гр. Завет Изворите нива 4,752 

142 078012 гр. Завет Изворите нива 9,257 

143 081047 гр. Завет Изворите нива 0,388 

144 090001 гр. Завет Изворите нива 2,266 

145 097038 гр. Завет Дъбака нива 0,733 

146 106008 гр. Завет Расовата нива 1,762 

147 008027 гр. Завет Дренака нива 2,045 

148 018027 гр. Завет Дренака нива 4,717 

149 008028 гр. Завет Дренака нива 3,974 

150 010039 гр. Завет Източен липак нива 9,741 

151 031019 гр. Завет Бостаните нива 0,996 

152 054022 гр. Завет Голямата нива нива 3,993 

153 054024 гр. Завет Голямата нива нива 4,328 

154 060004 гр. Завет Могилите нива 1,593 

Общо в землището на гр. Завет 308,141 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 015011 с.Брестовене Янката Нива 3,511 

2 016025 с.Брестовене Янката Нива 0,743 

3 097001 с.Брестовене Янката Нива 0,281 

4 100009 с.Брестовене Къшла Нива 2,407 

5 041047 с.Брестовене Чардаклии Нива 3,000 

6 041049 с.Брестовене Чардаклии Нива 2,837 

7 042078 с.Брестовене Чардаклии Нива 8,187 

8 044077 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,906 

9 044079 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,707 

10 044081 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,294 

11 048018 с.Брестовене Чардаклии Нива 1,168 

12 057033 с.Брестовене Текнедже Нива 3,028 

13 060030 с.Брестовене Коджаекинлик Нива 0,915 

14 061023 с.Брестовене Коджаекинлик Нива 1,724 

15 061024 с.Брестовене Коджаекинлик Нива 1,266 



16 070001 с.Брестовене Мастан Нива 2,534 

17 076001 с.Брестовене Мастан Нива 0,553 

18 078029 с.Брестовене Токатсърт Нива 0,785 

19 084006 с.Брестовене Ян тарла Нива 3,594 

20 084022 с.Брестовене Ян тарла Нива 0,312 

21 084029 с.Брестовене Ян тарла Нива 1,020 

22 106830 с.Брестовене Къшла Нива 0,218 

23 106833 с.Брестовене Къшла Нива 0,510 

24 107835 с.Брестовене Къшла Нива 0,035 

25 107836 с.Брестовене Къшла Нива 0,658 

26 107837 с.Брестовене Къшла Нива 0,557 

27 107838 с.Брестовене Къшла Нива 2,288 

28 107839 с.Брестовене Къшла Нива 4,852 

29 107840 с.Брестовене Къшла Нива 7,953 

30 109875 с.Брестовене Къшла Нива 0,560 

31 109883 с.Брестовене Къшла Нива 0,504 

32 109888 с.Брестовене Къшла Нива 1,970 

33 109897 с.Брестовене Къшла Нива 1,114 

34 109900 с.Брестовене Къшла Нива 1,014 

35 110903 с.Брестовене Къшла Нива 0,986 

36 110904 с.Брестовене Къшла Нива 6,801 

37 110913 с.Брестовене Къшла Нива 1,079 

38 110915 с.Брестовене Къшла Нива 1,624 

39 110917 с.Брестовене Къшла Нива 1,308 

40 111142 с.Брестовене Къшла Нива 2,152 

41 111517 с.Брестовене Къшла Нива 4,311 

42 111527 с.Брестовене Къшла Нива 4,674 

43 111537 с.Брестовене Къшла Нива 3,609 

44 111539 с.Брестовене Къшла Нива 0,360 

45 111543 с.Брестовене Къшла Нива 0,748 

46 111544 с.Брестовене Къшла Нива 1,523 

47 111545 с.Брестовене Къшла Нива 1,584 

48 111546 с.Брестовене Къшла Нива 0,717 

49 111549 с.Брестовене Къшла Нива 2,470 

50 111550 с.Брестовене Къшла Нива 2,286 

51 111551 с.Брестовене Къшла Нива 2,330 

52 111552 с.Брестовене Къшла Нива 1,519 

53 111999 с.Брестовене Къшла Нива 0,052 

54 112144 с.Брестовене Къшла Нива 5,936 

55 112546 с.Брестовене Къшла Нива 0,117 

56 113005 с.Брестовене Къшла Нива 0,043 

57 113139 с.Брестовене Къшла Нива 1,912 

58 113329 с.Брестовене Къшла Нива 0,646 

59 113332 с.Брестовене Къшла Нива 0,426 

60 113335 с.Брестовене Къшла Нива 1,237 

61 113364 с.Брестовене Къшла Нива 0,065 

62 113365 с.Брестовене Къшла Нива 0,602 

63 113369 с.Брестовене Къшла Нива 1,410 

64 113379 с.Брестовене Къшла Нива 0,832 

65 113380 с.Брестовене Къшла Нива 0,262 



66 113381 с.Брестовене Къшла Нива 0,129 

67 114174 с.Брестовене Къшла Нива 3,541 

68 114190 с.Брестовене Къшла Нива 0,949 

69 114194 с.Брестовене Къшла Нива 1,250 

70 114195 с.Брестовене Къшла Нива 1,904 

71 114196 с.Брестовене Къшла Нива 0,446 

72 114197 с.Брестовене Къшла Нива 1,050 

73 114199 с.Брестовене Къшла Нива 1,697 

74 114332 с.Брестовене Къшла Нива 0,120 

75 115093 с.Брестовене Къшла Нива 0,109 

76 115098 с.Брестовене Къшла Нива 0,107 

77 011005 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,328 

78 011001 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,959 

79 004006 с.Брестовене Янката Нива 2,007 

80 004007 с.Брестовене Янката Нива 1,393 

81 004008 с.Брестовене Янката Нива 0,797 

82 004011 с.Брестовене Янката Нива 0,576 

83 004014 с.Брестовене Янката Нива 2,005 

84 004015 с.Брестовене Янката Нива 1,877 

85 004016 с.Брестовене Янката Нива 1,887 

86 004017 с.Брестовене Янката Нива 0,280 

87 004019 с.Брестовене Янката Нива 1,169 

88 004024 с.Брестовене Янката Нива 0,877 

89 004025 с.Брестовене Янката Нива 0,458 

90 004028 с.Брестовене Янката Нива 1,847 

91 004029 с.Брестовене Янката Нива 2,363 

92 004030 с.Брестовене Янката Нива 1,520 

93 004033 с.Брестовене Янката Нива 2,106 

94 004036 с.Брестовене Янката Нива 2,702 

95 004041 с.Брестовене Янката Нива 2,703 

96 004044 с.Брестовене Янката Нива 2,954 

97 004045 с.Брестовене Янката Нива 1,002 

98 004046 с.Брестовене Янката Нива 1,371 

99 004048 с.Брестовене Янката Нива 1,160 

100 004049 с.Брестовене Янката Нива 0,313 

101 004050 с.Брестовене Янката Нива 3,041 

102 004052 с.Брестовене Янката Нива 1,987 

103 004054 с.Брестовене Янката Нива 4,115 

104 004057 с.Брестовене Янката Нива 3,112 

105 005010 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,761 

106 002008 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,630 

107 002012 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,584 

108 003003 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,591 

109 003020 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,590 

110 003021 с.Брестовене Токат сърт Лозе 1,268 

111 003022 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,923 

112 003024 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,413 

113 003031 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,844 

114 003033 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,949 

115 003034 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,425 



116 003035 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,840 

117 004010 с.Брестовене Янката Лозе 0,442 

118 001011 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,614 

119 001012 с.Брестовене Токат сърт Лозе 2,874 

120 001013 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,902 

121 001031 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,575 

122 001032 с.Брестовене Токат сърт Лозе 1,221 

123 001033 с.Брестовене Токат сърт Лозе 1,504 

124 001034 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,661 

125 001035 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,248 

126 001036 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,241 

127 002001 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,368 

128 004031 с.Брестовене Янката Нива 1,891 

129 006013 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,735 

130 007001 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,305 

131 007030 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,292 

132 007031 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,350 

133 007087 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,094 

134 008005 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 3,325 

135 008009 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,048 

136 011002 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,001 

137 011016 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,591 

138 011006 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,101 

139 011007 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 2,045 

140 011025 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 2,478 

141 011027 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,056 

142 011034 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,158 

143 011044 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,013 

144 111554 с.Брестовене Къшла Нива 4,060 

145 098081 с.Брестовене Янката 
Овощна 
градина 

1,201 

146 005014 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,837 

147 005019 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,657 

148 005020 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,826 

149 005038 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,578 

150 006002 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,484 

151 006012 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,336 

152 006027 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,380 

153 006049 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,592 

154 007003 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,699 

155 007009 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,716 

156 007019 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,897 

157 007027 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,744 

158 007028 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,327 

159 007046 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,927 

160 007073 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,578 

161 007078 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,839 

162 008006 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,600 

163 008013 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,617 

164 008016 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,328 



165 009005 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,837 

166 010003 с.Брестовене Коджа екинлик Лозе 0,889 

167 011017 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,485 

168 011018 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,453 

169 011019 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,794 

170 011036 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,625 

171 011037 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,489 

172 011038 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,489 

173 011042 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,421 

174 011049 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,502 

175 011054 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,403 

176 011055 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,748 

177 011056 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,579 

178 011057 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,553 

179 011065 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,566 

180 011068 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,497 

181 011069 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,649 

182 011070 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,633 

183 011071 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,604 

184 011072 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,635 

185 011073 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,639 

186 011077 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,874 

187 011078 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,781 

188 011079 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,600 

189 011082 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,543 

190 011083 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,944 

191 011084 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,570 

192 011085 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,403 

193 011086 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,468 

194 023036 с.Брестовене Янката Лозе 0,851 

Общо в землището на с. Брестовене 252,535 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 052005 с. Острово Чардаклия нива 3,015 

2 128802 с. Острово Чайърлък нива 0,134 

3 157001 с. Острово Къшла нива 0,010 

4 158001 с. Острово Къшла нива 0,051 

5 158003 с. Острово Къшла нива 0,034 

6 158004 с. Острово Къшла нива 0,034 

7 160004 с. Острово Къшла нива 5,002 

8 052004 с. Острово Чардаклия нива 6,222 

9 066012 с. Острово Новите места нива 7,748 

10 075007 с. Острово Куртлуджа йолу нива 6,982 

11 113022 с. Острово Сиври кьоше нива 1,089 

12 129010 с. Острово Чайърлък нива 5,553 

13 133005 с. Острово Паласча нива 6,101 

14 064013 с. Острово Новите места нива 6,179 

15 128017 с. Острово Чайърлък нива 1,928 

16 129002 с. Острово Чайърлък нива 3,475 

17 129007 с. Острово Чайърлък нива 0,986 



18 043024 с. Острово Могилите нива 7,056 

19 025091 с. Острово Каршията нива 2,250 

20 037019 с. Острово Тарлалък ямасъ нива 5,417 

21 044007 с. Острово Могилите нива 2,153 

22 064009 с. Острово Новите места нива 9,586 

Общо в землището на с. Острово 81,005 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 038004 с. Прелез Край село нива 0,619 

2 020021 с. Прелез Каршъ тарла нива 1,774 

3 034001 с. Прелез Орта бурин нива 2,144 

4 045027 с. Прелез Кору нива 0,859 

5 051001 с. Прелез Кумлук нива 3,910 

6 009001 с. Прелез Коджа екинлик нива 1,919 

7 011055 с. Прелез Коджа екинлик нива 0,356 

8 012074 с. Прелез Лозята нива 0,656 

9 012075 с. Прелез Лозята нива 0,125 

10 012076 с. Прелез Лозята нива 5,349 

11 020011 с. Прелез Каршъ тарла нива 2,942 

12 022006 с. Прелез Край село нива 6,003 

13 022014 с. Прелез Край село лозе 0,668 

14 022015 с. Прелез Край село лозе 1,040 

15 022016 с. Прелез Край село лозе 0,696 

16 022017 с. Прелез Край село лозе 0,780 

17 022020 с. Прелез Край село лозе 1,048 

18 022021 с. Прелез Край село лозе 0,829 

19 022022 с. Прелез Край село лозе 0,266 

20 022025 с. Прелез Край село нива 6,341 

21 023007 с. Прелез Край село нива 3,524 

22 024022 с. Прелез Край село нива 5,165 

23 025001 с. Прелез Край село нива 0,371 

24 025002 с. Прелез Край село нива 0,643 

25 026008 с. Прелез Край село нива 6,448 

26 027008 с. Прелез Край село нива 0,341 

27 028025 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,212 

28 029001 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,696 

29 029023 с. Прелез Дюз екинлик нива 2,016 

30 030012 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,869 

31 031007 с. Прелез Край село нива 3,138 

32 031016 с. Прелез Край село лозе 0,712 

33 033023 с. Прелез Орта бурун нива 1,918 

34 037003 с. Прелез Край село нива 2,242 

35 037005 с. Прелез Край село нива 4,146 

36 037006 с. Прелез Край село нива 5,785 

37 038007 с. Прелез Край село нива 1,304 

38 038010 с. Прелез Край село нива 1,206 

39 039013 с. Прелез Кара Вели нива 2,501 

40 039017 с. Прелез Кара Вели нива 0,601 

41 040013 с. Прелез Кара Вели нива 2,403 

42 043022 с. Прелез Край село нива 0,494 



43 044036 с. Прелез Кору нива 2,769 

44 045055 с. Прелез Кору нива 0,966 

45 046022 с. Прелез Кадифе нива 0,407 

46 052004 с. Прелез Край село нива 1,067 

47 052008 с. Прелез Край село нива 2,468 

48 053004 с. Прелез Край село нива 2,400 

49 056001 с. Прелез Край село нива 0,810 

50 056005 с. Прелез Край село нива 1,309 

51 031017 с. Прелез Край село лозе 0,714 

52 031019 с. Прелез Край село лозе 0,513 

53 031020 с. Прелез Край село лозе 0,210 

54 031021 с. Прелез Край село лозе 0,562 

55 031022 с. Прелез Край село лозе 0,342 

56 031023 с. Прелез Край село лозе 0,777 

Общо в землището на с. Прелез 103,373 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 008026 с. Веселец Коджа екинлик Нива 2,188 

2 009046 с. Веселец Коджа екинлик Нива 1,662 

3 010011 с. Веселец Коджа екинлик Нива 9,988 

4 013040 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,506 

5 013109 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,601 

6 013164 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,540 

7 013167 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,447 

8 013174 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,492 

9 013192 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 1,167 

10 013199 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,457 

11 013200 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,654 

12 013209 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,611 

13 013212 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 1,022 

14 013217 с. Веселец Коджа екинлик Нива 0,518 

15 023001 с. Веселец Юрджек Нива 7,003 

16 031025 с. Веселец Къшла орман Нива 4,234 

17 031026 с. Веселец Къшла орман Нива 8,576 

18 036002 с. Веселец Къшла орман Лозе 4,257 

19 036003 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,497 

20 036005 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,488 

21 036013 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,521 

22 036021 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,498 

23 036023 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,560 

24 036024 с. Веселец Къшла орман Лозе 1,430 

25 036050 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,417 

26 036052 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,375 

27 036054 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,445 

28 036059 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,533 

29 036066 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,540 

30 036067 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,587 

31 036069 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,576 

32 036074 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,587 

33 036086 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,587 



34 036098 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,575 

35 036119 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,526 

36 038023 с. Веселец Къшла орман Нива 8,994 

37 055001 с. Веселец Бююк мезарлък Нива 1,682 

38 021018 с. Веселец Край село Нива 0,268 

39 022019 с. Веселец Юрджек Нива 0,624 

40 030008 с. Веселец Къшла орман Нива 0,135 

41 035014 с. Веселец Край село Нива 0,214 

42 035015 с. Веселец Край село Нива 0,604 

43 035016 с. Веселец Край село Нива 0,073 

44 035017 с. Веселец Край село Нива 0,212 

Общо в землището на с. Веселец 67,471 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 056086 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,845 

2 056107 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,265 

3 056057 с. Сушево Юсеин гьол Нива 6,200 

4 056071 с. Сушево Юсеин гьол Нива 7,998 

5 056108 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,097 

6 056109 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,134 

7 020004 с. Сушево Къшла Нива 2,831 

8 020012 с. Сушево Къшла Нива 2,199 

9 020013 с. Сушево Къшла Нива 1,558 

10 020023 с. Сушево Къшла Нива 7,952 

11 024003 с. Сушево Къшла Нива 0,592 

12 024004 с. Сушево Къшла Нива 0,248 

13 024007 с. Сушево Къшла Нива 0,933 

14 024008 с. Сушево Къшла Нива 2,367 

15 024011 с. Сушево Къшла Нива 4,016 

16 024012 с. Сушево Къшла Нива 5,062 

17 025007 с. Сушево Къшла Нива 5,267 

18 027002 с. Сушево Къшла Нива 0,961 

19 027018 с. Сушево Къшла Нива 7,227 

20 029004 с. Сушево Къшла Нива 1,856 

21 029005 с. Сушево Къшла Нива 1,035 

22 029006 с. Сушево Къшла Нива 0,070 

23 029007 с. Сушево Къшла Нива 1,330 

24 029009 с. Сушево Къшла Нива 5,677 

25 029010 с. Сушево Къшла Нива 5,554 

26 029012 с. Сушево Къшла Нива 1,086 

27 029014 с. Сушево Къшла Нива 2,629 

28 029020 с. Сушево Къшла Нива 1,499 

29 024010 с. Сушево Къшла Лозе 1,286 

30 021001 с. Сушево Турски лозя Нива 1,452 

31 021003 с. Сушево Турски лозя Нива 0,219 

32 021017 с. Сушево Турски лозя Нива 0,482 

33 021036 с. Сушево Турски лозя Нива 0,116 

34 021037 с. Сушево Турски лозя Нива 0,628 

35 021038 с. Сушево Турски лозя Нива 0,085 

36 021051 с. Сушево Турски лозя Нива 1,016 



37 021052 с. Сушево Турски лозя Нива 2,370 

38 021053 с. Сушево Турски лозя Нива 0,332 

39 021057 с. Сушево Турски лозя Нива 1,631 

40 021069 с. Сушево Турски лозя Нива 2,092 

41 022002 с. Сушево Турски лозя Лозе 1,140 

42 023001 с. Сушево Турски лозя Нива 0,644 

43 023002 с. Сушево Турски лозя Нива 1,070 

44 023003 с. Сушево Турски лозя Нива 0,677 

45 023004 с. Сушево Турски лозя Нива 0,863 

46 023005 с. Сушево Турски лозя Нива 1,155 

47 023008 с. Сушево Турски лозя Нива 0,817 

48 023009 с. Сушево Турски лозя Нива 0,615 

49 021010 с. Сушево Турски лозя Лозе 0,775 

50 021068 с. Сушево Турски лозя Лозе 0,301 

51 022003 с. Сушево Турски лозя Лозе 1,274 

52 024002 с. Сушево Къшла Лозе 0,307 

53 024006 с. Сушево Къшла Лозе 0,391 

54 024009 с. Сушево Къшла Лозе 2,946 

55 024014 с. Сушево Къшла Лозе 0,726 

56 073017 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,790 

57 073047 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,639 

58 073048 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,430 

59 073058 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,502 

60 073062 с. Сушево Токмаджа Лозе 1,157 

61 073067 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,459 

62 073079 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,790 

63 073080 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,495 

Общо в землището на с. Сушево 124,160 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 014041 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 2,448 

2 014054 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 0,777 

3 014055 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 0,966 

4 014056 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 7,816 

5 015002 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 6,918 

6 015006 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,390 

7 016012 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,010 

8 017047 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 4,098 

9 017052 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,993 

10 004007 с. Иван 
Шишманово 

Кара Гюрлюк Нива 4,210 



11 009001 с. Иван 
Шишманово 

Кенезлер Нива 0,945 

12 012035 с. Иван 
Шишманово 

Сърт Нива 2,998 

13 013009 с. Иван 
Шишманово 

Сърт Нива 3,507 

14 013030 с. Иван 
Шишманово 

Сърт Нива 1,346 

15 020011 с. Иван 
Шишманово 

Тикенлик Нива 1,127 

16 022012 с. Иван 
Шишманово 

Тикенлик Нива 1,226 

17 023025 с. Иван 
Шишманово 

Армутлук Нива 7,365 

18 024011 с. Иван 
Шишманово 

Заветски баир Нива 5,099 

19 026006 с. Иван 
Шишманово 

Заветски баир Нива 3,103 

20 030018 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 5,383 

21 030022 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 4,659 

22 032139 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 4,308 

23 032087 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Лозе 0,490 

24 035006 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 1,431 

25 036021 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 3,767 

26 036038 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 6,000 

27 036040 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 4,345 

28 038024 с. Иван 
Шишманово 

Коджа екинлик Нива 1,485 

29 039028 с. Иван 
Шишманово 

Коджа екинлик Нива 1,224 

30 032100 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Лозе 0,682 

31 001069 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,561 

32 002010 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,023 

33 016014 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 0,050 

34 017023 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 8,001 

35 032133 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 1,999 

36 032134 с. Иван Къшлаорман Нива 0,621 



Шишманово 

37 037004 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 0,367 

38 037010 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 0,969 

Общо в землището на с. Иван Шишманово 106,707 дка 

 

Очаквани приходи от наем на земеделска земя  Приложение: 2 

№ Землище Площ/дка Наем за 2017/2018 стопанска година  

1 гр. Завет 308,141 11261,16 лв. 

2 с. Брестовене 252,535 14227,20 лв. 

3 с. Острово 81,005 1620,10 лв. 

4 с. Прелез 103,373 4040,70 лв. 

5 с. Веселец 67,471 2323,04 лв. 

6 с. Сушево 124,160 5223,62 лв. 

7 с. Иван Шишманово 106,707 4488,73 лв. 

Общо: 1043,392 дка 43184,55 лв. 

 

2.Определя цени за отдавне под наем на земеделскит еземи от ОПФ за 2017/2018 
стопанска година, както следва:  

2.1.Ниви – с. Брестовене – 48 лв., с. Веселец – 32 лв., гр. Завет – 36 лв., с. Иван 
Шишманово – 42 лв., с. Острово – 20 лв., с. Прелез – 39 лв., с. Сушево – 43 лв. 

2.2.Лозя – с. Брестовене – 38 лв., с. Веселец – 40 лв., гр. Завет – 39 лв., с. Иван 
Шишманово – 48 лв., с. Прелез – 40 лв., с. Сушево – 35 лв. 

2.3.Трайни насаждения/овощна градина/ – с. Брестовене – 46 лв. 
 

     3. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на 
общинските имоти за срок от една стопанска година, след представяне на платежен документ 
за внесен наем.           
   4. 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. 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
        Продажба на движими вещи (МПС) – общинска собственост чрез провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване                                                                      
                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 208 

 
        Община Завет е собственик на следните моторни превозни средства: 
 

№ по 
ред 

Наименование на МПС 

1. автобус ПЕЖО БОКСЕР 1800  
2. лек автомобил ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД  
3. лек автомобил ПЕЖО 309 
4. товарен автомобил УАЗ 452 
5. товарен автомобил ФОРД КУРИЕР 1.8 Д 
6. лек автомобил МОСКВИЧ 434 /2724/ 
7. лек автомобил ВАЗ 2105                                                               
8. товарен автомобил ГАЗ 53 А 
9. лек автомобил МАЗДА 323 
10. товарен автомобил ГАЗ 53 
11. товарен автомобил ГАЗ 53 
12. товарен автомобил РЕНО ЕКСПРЕС 1,4 РН  
13. товарен автомобил УАЗ 3303 Т 1202 
14. мотопед СИМСОН 50 

 
Моторните превозни средства са бракувани и технически неизправни (не са в 

движение). 
Вещите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Завет за 2017 г.,  Раздел III. 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, 
буква Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде от т. 19 до т. 32 
включително. 

Възложени са и изготвени, доклади за определяне на пазарната стойност на 
движимите вещи от независим оценител, както следва: 



 
№ 
по 
ред 

Наименование на МПС 
Пазарна 

стойност, в  лева 
без ДДС 

1. автобус ПЕЖО БОКСЕР 1800  200 

2. лек автомобил ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД  100 

3. лек автомобил ПЕЖО 309 120 

4. товарен автомобил УАЗ 452 120 

5. товарен автомобил ФОРД КУРИЕР 1.8 Д 125 

6. лек автомобил МОСКВИЧ 434 /2724/  120 

7. лек автомобил ВАЗ 2105  100 

8. товарен автомобил ГАЗ 53 А 370 

9. лек автомобил МАЗДА 323 137 

10. товарен автомобил ГАЗ 53 430 

11. товарен автомобил ГАЗ 53 370 

12. товарен автомобил РЕНО ЕКСПРЕС 1,4 РН 120 

13. товарен автомобил УАЗ 3303 Т 1202 160 

14. мотопед СИМСОН 50 14 

Цените са без ДДС. 
 

Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 95, т. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                            РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване следните 

движими вещи (МПС) – общинска собственост по цени не по-ниски от пазарната 
стойност, определени от експерт оценител, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на МПС 
Пазарна 

стойност, в  лева 
без ДДС 

1. автобус ПЕЖО БОКСЕР 1800  200 

2. лек автомобил ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД  100 

3. лек автомобил ПЕЖО 309 120 

4. товарен автомобил УАЗ 452 120 

5. товарен автомобил ФОРД КУРИЕР 1.8 Д 125 

6. лек автомобил МОСКВИЧ 434 /2724/  120 

7. лек автомобил ВАЗ 2105  100 

8. товарен автомобил ГАЗ 53 А 370 

9. лек автомобил МАЗДА 323 137 

10. товарен автомобил ГАЗ 53 430 

11. товарен автомобил ГАЗ 53 370 

12. товарен автомобил РЕНО ЕКСПРЕС 1,4 РН  120 

13. товарен автомобил УАЗ 3303 Т 1202 160 

14. мотопед СИМСОН 50 14 

                 Цените са без  ДДС. 
 



            2. Търгът да се проведе общо за всички вещи. 
3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

продажба на горе посочените вещи по законоустановения ред. 
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. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
Изменение на Решение № 86 по протокол №8 от 20.05.2016 г. Общинският съвет на 

гр. Завет. 
                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама),  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 209 

 
Министърът на земеделието и храните е издал Наредба № 22 от 14.12.2015 година за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.”. 

С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” (ВОМР) от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г.” (ПРСР 2014-2020 г.). 

Прилагането на стратегията ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии 
за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на 
местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно 
ниво.   

С Решение №348 по Протокол №50 от 28.08.2015г. Общинският съвет Завет даде съгласие за 
сключване на споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ Завет“  и СНЦ „МИГ Кубрат“  за 
кандидатстване и реализиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 - 2020г. и финансово 
обезпечаване на изпълнението на проекта. 

В изпълнение на горепосоченото решение е сключен тристранен договор № РД -50-160/ 
07.12.2015 г.между  МЗХ, ДФЗ и СНЦ „МИГ Завет”,  като водеща организация.  

При изпълнението на проекта двете сдружения – СНЦ „МИГ Завет” и СНЦ „МИГ Кубрат” се 
обединиха и на 19.04.2016г. бе прието на Общото събрание на сдружението наименованието му да 
бъде СНЦ „Местна инициативна група Завет – Кубрат”. 

Основна задача на сдружението е изготвянето на стратегия за ВОМР, с която да кандидатства  
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.”.  

С Решение № 86 по протокол №8 от 20.05.2016 г. Общинският съвет на гр. Завет отпусна 
безлихвен заем на от  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, в размер на 15 000(петнадесет хиляди) лева, които 
бяха необходими на  МИГ да покаже, че е осигурен финансов ресурс за кандидатстване и 
одобряването на стратегията. 

С писмо вх. № УД-02-21-23/17.05.2017 г. председателят на управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Завет – Кубрат“ г-жа Халиме Добруджан е депозирала искане на изменение на Решение № 86 по 
протокол №8 от 20.05.2016 г. Общинският съвет на гр. Завет,  като се увеличи размера на отпуснатия 
безлихвен заем от 15 000 ( петнадесет хиляди) на 25 000 (хиляди), с които да обезпечат дейността на 



МИГ до получаване на авансовото плащане, както и ще гарантира одобрение на предстоящото 
подаване на Заявка за междинно плащане за извършени разходи за периода от 01.01.2017 г.  до 
30.06.2017 г. по подмярка 19.4, във връзка с което всички дейности заложени в  графика за отчетения 
период да бъдат извършени, а разходите реално платени, като в противен случай средствата ще бъдат 
безвъзвратно загубени.  

Съгласно чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни 
програми и договори, освен по реда на чл. 142, ал. 1, може да се отпускат временни безлихвени 
заеми: 

 5. от общинския бюджет - с решение на съответния общински съвет. 
Като се има предвид местната важност за населението от функционирането  на СНЦ „МИГ 

Завет – Кубрат“ на територията на двете общини, включени в сдружението е необходимо общинският 
съвет гр. Завет да увеличи отпуснатия  безлихвен заем до поискания размер 
            Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5  
от Закона за публичните финанси, във връзка с писмо вх. № УД-02-21-23/17.05.2017 г., Общинският 
съвет – гр. Завет  
 

                                                           РЕШИ: 
 

1. Изменя Решение № 86 по протокол №8 от 20.05.2016 г. Общинският съвет на гр.Завет, както 
следва: 

Точка 1 се изменя по следния начин: 
Било: т.1 Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем в размер на 15  

000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ  „ МИГ  Завет-Кубрат”. 
Става: т.1 Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем в размер на 25  

000 (двадесет и пет хиляди лева) лв. на СНЦ  „ МИГ  Завет-Кубрат”. 
 
 Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Завет  и областния  управител на 

Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им  пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на АПК. 
         

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                       ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Изменение на Договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ със сключване на 

допълнително споразумение във връзка с утвърдена методика за прилагане на 
опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт – обяд за 
обществени трапезарии по операция тип 3 «Осигуряване на топъл обяд 2016-2019», 
финансирана от ОПХ ФЕПНЛ с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 31.12.2019 г..  
                                                                            Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама), прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 210 

 
През 2016г.  община Завет  подкрепена с ваше решение №100, протокол №09  от 

13.06.2016г. успешно реализира проект по „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016. Срока за 
изпълнение на договор №BG05FMOP001-3.002-0100-C01 беше 30.04.2017г.  

В общинска администрация постъпи писмо с вх. № УД- 02-17-130/26.04.2017г.  от 
Агенция за социално подпомагане  с покана за сключване на допълнително споразумение за 
изменение на изпълнявания вече от нас договор за БФП по операция тип 3 „Осигуряване на 
топъл обяд 2016-2019“  по ОПХ ФЕПНЛ. Целта на споразумението е адаптиране на договора 
към утвърдената Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база 
разходи за единица продукт – обяд за обществените трапезарии, с цел опростяване на 
разходите по операциите от тип 3           „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 „. 

С методиката се въвеждат следните промени в изпълнението и отчитането  по 
договора : 

- Увеличена е стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд от 2.30лв. на 

2.50лв. Единицата продукт съдържа разходи за хранителни продукти за осигуряване 

на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и  при реализирани икономии  

партньорската организация може да предоставя и десерт. 

- Въвеждат се опростени правила на отчитане на разходите с цел намаляване на 
административната тежест, подробно описани в Ръководството на бенефициента за 
изпълнение и управление на договори по операция тип 3 – раздел Б. 
Съгласно измененията, считано от 01.05.2017г. е  удължена общата продължителност 

на операцията до 31.12.2019г.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1,т. 23 от ЗМСМА и  във връзка  с  чл.18, 
ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане  и чл. 36, ал. 2, т.11 от  Правилника за 
прилагане на  закона за социалното подпомагане, Общинският съвет – гр. Завет  
 

                                                        РЕШИ:    
 



       1.Дава съгласието си за  сключване на Допълнително споразумение  /Анекс/   с Агенция 
за социално подпомагане  чрез дирекция „ Международно сътрудничество програми и 
европейска интеграция“  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД  2016 – 2019“  за 70 
човека , със стойност на проекта 129 167, 50лв. / сто двадесет и девет хиляди  и сто 
шестдесет и седем лева и 0,50ст./ 
       2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                   
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Даване на съгласие свободни помещения, собственост на община Завет да се 

предоставят безвъзмездно ползване като материално- техническа база на Центрове за 
професионално обучение.                                                                                   
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 2(двама) от проведеното поименно гласуване,   
прие следното 

РЕШЕНИЕ  № 211 
          

Община Завет  кандидатства по различни програми и проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които осигуряват временна и/или 
постоянна заетост. Скоро приключи изпълнението на една от програмите, която осигури на 
26 млади безработни лица да преминат двумесечен курс на обучение и след това в рамките 
на 6 месеца да приложат реално обученото.  

Предстоят и други подобни програми, които да започнат да се изпълняват. 
Един от тези проекти е „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“, която ще 

осигури временна заетост в рамките на 6 месеца за лица, които са насочени от бюрото по 
труда и са одобрени, като е предвидено, лицата обхванати от програмата да преминат 
двумесечен обучителен курс. За целта, е необходимо да бъдат осигурени материално 
техническа база за обучение на тези лица, жители на община Завет, както и на служителите 
от общинската администрация, също така и на служителите по кметствата.  

Голямо неудобство е обучителните курсове да се провеждат на места, където има 
центрове за професионално обучение, тъй като в територията на община Завет такива няма, а 
и всяка отделна програма изисква различно обучение, което налага лицата кандидатствали 
по съответната програма да пътуват до мястото, където е центъра за професионално 
обучение.  

Свободни помещения, които могат да се предоставят от община Завет са налице, има 
такива свободни помещения, като за всеки конкретен случай, ще се избере най-подходящото 
помещение за обучение, предвид спецификата на обучение и броя на участниците. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост имоти и вещи - общинска 
собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на 
закона и с грижата на добър стопанин.  

 
     Предвид гореизложеното и на основание чл. 21.ал.1,т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от ЗОС, 
Общинският съвет гр. Завет  
 
 

 



                                                            РЕШИ: 
 
1.Дава съгласие свободни помещения, собственост на община Завет да се предоставят 

безвъзмездно за ползване като материално- техническа база на Центрове за професионално 
обучение за провеждане на обучение на служители от общинската администрация гр. Завет 
и/или безработни лица, насочени от Бюрото по труда за удовлетворяване на нуждите на 
община Завет и финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

 
         Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
                                                                   ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  19  от  31.05.2017  година 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Изменение и допълнение на решение № 190 по протокол №18 от 28.04.2017г. на 
Общински съвет гр. Завет. 
                                                                                 Докл.: А.Велиев – Кмет на Община       
 

 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 2(двама) от проведеното поименно гласуване,   
прие следното 

 
                                                             РЕШЕНИЕ  № 212 

 
С Решение № 190  по Протокол №18 от 28.04.2017г. на Общинския съвет гр. Завет, се  даде 
съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имотите, публична общинска собственост 
както следва : 
 
1.1 Имот с № 000431, с площ  5,242 дка,  находящ се в гр. Завет, местност „Зелен дол“, АПОС 
196/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Рибарник“ 
1.2 Имот № 000430,  с площ 22,956 дка, находящ се в гр. Завет, местност „Зелен дол“, АПОС 
207/22.03.2017 г.от НТП „Язовир“ в НТП „Рибарник“ 
1.3 Имот № 000432,  с площ 5,582 дка, находящ се в гр. Завет, местност „Данаджа“, АПОС 
197/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.4 Имот №000433, с площ 4,593 дка, находящ се гр. Завет, местност „Гемиите“, АПОС 
198/22.03.2017г.от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.5 Имот №000434, с площ 1,358 дка, находящ се гр. Завет, местност „Данаджа“, АПОС 
199/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.6 Имот №000435, с площ 32,165 дка, находящ се гр. Завет, местност „Перки“, АПОС 
200/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.7 Имот №000436, с площ 13,321 дка, находящ се гр. Завет, местност „Голямата нива“, АПОС 
201/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.8 Имот №000437, с площ 35,338 дка, находящ се гр. Завет, местност „Перки“, АПОС 
202/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.9 Имот №000164, с площ 7,027 дка, находящ се с. Прелез, местност „Гераните“, АПОС 
203/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.10 Имот №000162, с площ 9,538 дка, находящ се с. Прелез, местност „Кумлук“, АПОС 
204/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.11 Имот №000163, с площ 5,443 дка, находящ се с. Прелез, местност „Коджа екинлик“, АПОС 
205/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.12 имот №000165, с площ 13,588 дка, находящ се с. Прелез, местност „Орта бурун“, АПОС 
206/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.13 Имот №000091, с площ 44,752 дка, находящ се с. Прелез, АПОС 188/22.03.2017г. от НТП 
„Язовир“ в НТП „Рибарник“ 



1.14 Имот №000294, с площ 65,497 дка, находящ се с. Брестовене, АПОС 185/22.03.2017г. от НТП 
„Язовир“ в НТП „Рибарник“ 
1.15 Имот №000291, с площ 20,847 дка, находящ се с. Брестовене, АПОС 187/22.03.2017г. от НТП 
„Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.16 Имот №000289, с площ 9,696 дка, находящ се с. Брестовене, местност „Карапетков кулак“, 
АПОС 186/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.17 Имот №000292, с площ 26,998 дка, находящ се с. Брестовене, местност „Мастан“, АПОС 
153/01.02.2016г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.18 Имот №000293, с площ 10,661дка, находящ се с. Брестовене, местност „Токат сърт“, 
АПОС 154/01.02.2016г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.19 Имот №000427, с площ 17,955 дка, находящ се с. Острово, местност „Баламата“, АПОС 
208/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.20 Имот №000087, с площ 4,093 дка, находящ се с. Веселец, местност „Къшла орман“, АПОС 
189/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 
1.21 Имот №000088, с площ 2,814 дка, находящ се с. Веселец, АПОС 190/22.03.2017г. от НТП 
„Язовир“ в НТП „Малък воден обект“. 
1.22 Имот №028014, с площ 5,880 дка, находящ се с. Сушево, местност „Къшла“, АПОС 
224/12.04.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“. 
 
Съгласието е беше взето имайки предвид следното:  
Първо: че беше назначена нарочна комисия, която след извършена проверка установи, че като цяло 
повечето водни обекти на територията на община Завет са пресъхнали. Нямат собствен водосбор и 
пълненето им зависи от валежите. В четири от язовирите има целогодишно вода и това са имот № 
000431 - язовир с площ 5,242 дка, местност „Зелен дол“ и имот № 000430 - язовир с площ 22,956 дка, 
местност „Зелен дол“ в гр. Завет, имот № 000294 -язовир с площ 65,497 дка в с. Брестовене и, имот № 
000091 в с. Прелез - язовир с площ 44,753 дка. 
второ: През месец ноември се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на 
язовирите и съоръженията към тях от представител на главна дирекция „Надзор на язовирните стени 
и съоръженията към нея“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В съставените 
констативни протоколи се установи, че обектите са в друго експлоатационно състояние и следва да се 
назначи специалист за оценка на състоянието на язовирите и съоръженията към тях на територията на 
общината. Във връзка с това се възложи на лицензиран хидроинженер да изготви доклад за оценка на 
техническото състояние на язовирите и съоръженията към тях, във връзка с което Община Завет 
сключи Договор (рег.№АО-01-12-4/01.02.2017 г.) с лице притежаващо необходимата квалификация за 
изготвяне на индивидуална оценка и доклад на техническото и експлоатационното състояние на 
язовирите и язовирните стени и съоръженията към тях на територията на община Завет, с цел 
промяна начина на трайно ползване на същите.  

трето: В изпълнение на гореописания договор с писмо с Вх. № 94С-1392-1/17.03.2017 г. бяха 
представени 22 бр. доклади за техническо – експлоатационното състояние на язовирите на 
територията на общината, като са дадени и предложения за промяна на статута на същите. 

Четвърто: Със заповед №УД-02-09-122/31.03.2017 г. на Кмета на община Завет се назначи 
Експертен технически съвет със задача да разгледа и приеме представените доклади за оценка на 
техническото и експлоатационно състояние на язовирите и язовирните стени и съоръженията към тях 
на територията на община Завет. Съставен е протокол от 07.04.2017 г. на ЕТС, с който същият прие и 
одобри докладите и даде положително становище относно намерението на Община Завет за промяна 
на начина на трайно ползване на разгледаните обекти. 

Така всички обекти, които са пресъхнали и/или с разрушени бентове, които са загубили 
предназначението си на място, където се събира и съхранява вода за нуждите на  жителите на 
територията на община Завет, им се промени НТП  то от Язовири в малки водни обекти. 

Но в същото време не беше отчетено, че тези обекти, които по настоящем  вече са малки 
водни обекти, са загубили публичния си характер, тъй като те вече не съдържат вода в себе си, 
всичко това е установено с представените доклади за техническо – експлоатационното състояние на 
язовирите на територията на общината.  



Неоправдано е, обекти, които са публична общинска собственост. и които са загубили 
предназначението си, да си останат такива, като се има предвид усложнения ред на отдаването им за 
ползване под наем. 

Съгласно чл. 18. ал.1 и ал. 2 от Закона за водите 
(1) Собствеността на общината върху водите, водните обекти, водностопанските системи и 

съоръжения е публична и частна общинска собственост. 
 
 (2) Публичната общинска собственост върху води не може да бъде обявявана за частна 

общинска собственост. 
Съгласно чл. 3 от Закона за водите, води на територията на страната са: 
 1. повърхностните води; 
 2. подземните, включително минералните води; 
 3. вътрешните морски води и териториалното море; 
 4. водите на река Дунав, река Резовска и река Тимок в рамките на държавната граница на 

Република България.. 
Собствеността на общината върху малките водни обекти е публична общинска собственост, 

поради което за отдаването им за ползване под наем дори, предполага прилагането на реда за 
отдаването им на концесия. Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от 
обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско дружество-концесионер, 
срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията 
или да управлява услугата на свой риск. 

На концесия се предоставят обектите от обществен интерес: обекти, имоти или части от 
имоти - публична държавна или публична общинска собственост. 

В случай,че видът на собствеността им не се промени  тези обекти буквално ще бъдат 
изоставени на произвол, тъй като никой  концесионер не би ги взел под концесия малките водни 
обекти, които всъщност не съдържат вода, обрасли са с бурени и дървета, а в някои даже служат за 
изпускане на отпадни води, като не съдържат тези води, които преминават от един обект на друг, тъй 
като самите обекти, са изгубили предназначението си, и това именно  е установено с извършените 
проверки и изготвените доклади, вследствие на което НТП на тези имоти е променено от язовири в 
рибарници и малки водни обекти.  

А ако станат частна общинска собственост,  община Завет може да ги отдаде под наем, при 
евентуален проявен интерес, като по този начин ще удовлетвори общия обществен интерес имотите 
на територията да се управляват законосъобразно и целесъобразно в интерес на обществото. 

Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ) по отношение на водите, водните обекти и 
водностопанските системи и съоръжения – общинска собственост, се прилага Закона за общинската 
собственост (ЗОС), доколкото със ЗВ и Закона за сдружения за напояване не е предвидено друго.  

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост  имотите и вещите - публична 
общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от 
общинския съвет за частна общинска собственост.  

Чл. 3.  (1) Общинската собственост е публична и частна. 
 (2)  Публична общинска собственост са: 
 1. имотите и вещите, определени със закон; 
 2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация; 
 3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно 

значение, определени от общинския съвет. 
 

Предвид тези обстоятелства е  необходимо общинският съвет на гр. Завет да измени и 
допълни своето решение, като всички имоти, които с НТП ЯЗОВИРИ са станали с НТП водни обекти 
и рибарници  да станат  от публична в частна собственост поради отпадане на тяхното 
предназначение, установено  след извършени проверки и представените доклади към  приетото  
решение. 
          Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 8, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ), Общинският съвет 
гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет гр. Завет изменя и допълва на решение № 190 по протокол №18 от 

28.04.2017 . на Общински съвет гр. Завет, както следва: 

 

Точка 2 се изменя по следния начин: 

Било: т.2 Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

Става: т.3 Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Създава нова точка: т.2 Общинският съвет гр. Завет обявява за частна общинска собственост 

следните недвижими имоти, които са изгубили предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС 

1.1 Имот с № 000431, с площ  5,242 дка,  находящ се в гр. Завет, местност „Зелен дол“, АПОС 

196/22.03.2017г. с НТП „Рибарник“ 

1.2 Имот № 000430,  с площ 22,956 дка, находящ се в гр. Завет, местност „Зелен дол“, АПОС 

207/22.03.2017 г. с НТП „Рибарник“ 

1.3 Имот № 000432,  с площ 5,582 дка, находящ се в гр. Завет, местност „Данаджа“, АПОС 

197/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.4 Имот №000433, с площ 4,593 дка, находящ се гр. Завет, местност „Гемиите“, АПОС 

198/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.5 Имот №000434, с площ 1,358 дка, находящ се гр. Завет, местност „Данаджа“, АПОС 

199/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.6 Имот №000435, с площ 32,165 дка, находящ се гр. Завет, местност „Перки“, АПОС 

200/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.7 Имот №000436, с площ 13,321 дка, находящ се гр. Завет, местност „Голямата нива“, АПОС 

201/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.8 Имот №000437, с площ 35,338 дка, находящ се гр. Завет, местност „Перки“, АПОС 

202/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.9 Имот №000164, с площ 7,027 дка, находящ се с. Прелез, местност „Гераните“, АПОС 

203/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.10 Имот №000162, с площ 9,538 дка, находящ се с. Прелез, местност „Кумлук“, АПОС 

204/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.11 Имот №000163, с площ 5,443 дка, находящ се с. Прелез, местност „Коджа екинлик“, АПОС 

205/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.12 имот №000165, с площ 13,588 дка, находящ се с. Прелез, местност „Орта бурун“, АПОС 

206/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.13 Имот №000091, с площ 44,752 дка, находящ се с. Прелез, АПОС 188/22.03.2017г. с НТП 

„Рибарник“ 

1.14 Имот №000294, с площ 65,497 дка, находящ се с. Брестовене, АПОС 185/22.03.2017г. с НТП 

„Рибарник“ 

1.15 Имот №000291, с площ 20,847 дка, находящ се с. Брестовене, АПОС 187/22.03.2017г. с НТП 

„Малък воден обект“ 

1.16 Имот №000289, с площ 9,696 дка, находящ се с. Брестовене, местност „Карапетков кулак“, 

АПОС 186/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 



1.17 Имот №000292, с площ 26,998 дка, находящ се с. Брестовене, местност „Мастан“, АПОС 

153/01.02.2016г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.18 Имот №000293, с площ 10,661дка, находящ се с. Брестовене, местност „Токат сърт“, АПОС 

154/01.02.2016г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.19 Имот №000427, с площ 17,955 дка, находящ се с. Острово, местност „Баламата“, АПОС 

208/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.20 Имот №000087, с площ 4,093 дка, находящ се с. Веселец, местност „Къшла орман“, АПОС 

189/22.03.2017г. с НТП „Малък воден обект“ 

1.21 Имот №000088, с площ 2,814 дка, находящ се с. Веселец, АПОС 190/22.03.2017г. с НТП 

„Малък воден обект“. 

1.22 Имот №028014, с площ 5,880 дка, находящ се с. Сушево, местност „Къшла“, АПОС 

224/12.04.2017г. с НТП „Малък воден обект“. 

 

Точка 3 се изменя по следния начин: 

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

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

Става: т. 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. 
 

 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


