
                                   

 
 

                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  23  от  18.10.2017  година 
 
          ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
          Даване на съгласие СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ да  изтегли  банков кредит от 
Първа Инвестиционна Банка АД, клон Разград,  за текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие.  
                                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        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  № 251 

 
Със Заповед № РД 09-314 от 10.04.2017 г. на заместник-министъра на МЗХГ е 

одобрен бюджет на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за 2017 г. в размер на 159 255,92 лв. по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 
2014 - 2020 г. 

След подадена заявка за авансово плащане в ДФ „Земеделие“ на 10.07.2017 г. СНЦ 
„МИГ Завет – Кубрат“ е получило авансово плащане в размер на 72 127,96 лв.  

С част от тези средства са възстановени предоставените от Община Завет и Община 
Кубрат безлихвени заеми и покрити текущи разходи на сдружението. 

Останалите средства не са достатъчни за изпълнение на бюджета на сдружението за 
2017 г.  

С цел изпълнение на стратегия за ВОМР и във  връзка с чл. 2 и чл. 5 от Наредба № 1 
от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Управителният 
съвет на МИГ Завет – Кубрат е взел Решение № 60 от 20.06.2017 г. за кандидатстване за 
банков кредит. 

След проведените проучвания и преговори с банки от региона, съгласие за 
предоставяне на банков кредит е било дадено от Първа Инвестиционна Банка АД, клон 
Разград. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, т.9 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация - мандат 2015-2019г., и в изпълнение на Стратегия за ВОМР на Сдружение 
„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, със седалище и адрес на управление гр. Завет, 
ул.„Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 176 021 311, Общинският  съвет  гр. Завет 
 

                                                           РЕШИ:                                              
   



1. Дава съгласие СНЦ „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, да изтегли  
банков кредит от Първа Инвестиционна Банка АД, клон Разград в размер на 
80 000(осемдесет хиляди лева) лв. за срока на изпълнение на Стратегията за ВОМР. 

 
          2.Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет-Кубрат”, 
представлявано от Халиме Добруджан – Председател на Управителния съвет, да 
подготви необходимите документи за банков кредит и да ги внесе в Първа 
Инвестиционна Банка АД, клон Разград. 

 
3. Упълномощава Халиме Добруджан, в качеството и на Председател на 

Управителния съвет, да сключи договор с Първа Инвестиционна Банка АД, клон 
Разград за банков кредит по т.1, при възможно най-изгодни условия  за сдружението. 

 
4.  На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с цел да се защитят особено важни обществени 

интереси, Общинският съвет гр. Завет допуска предварително изпълнение на настоящото 
решение.  

5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

 
    Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва 

чрез административния орган пред Административен съд гр. Разград  в тридневен срок от 
съобщаването му по реда на АПК.  

 
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  № 23 от 18.10.2017  година 

 
ПО  ВТОРА ТОЧКА 

        Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 
„Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 252 
 

  Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти, откри процедура чрез подбор на 
проекти по процедура BG05M9OP001- 2.010 „Развитие на социалното предприемачество” с 
краен срок за кандидатстване 09.10.2017 г.  

Община Завет разработва проектно предложение по откритата процедура.  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. допринася 

активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020“. Това са 
целите в областта  на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. 

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури 
подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия 
за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Настоящата 
процедура ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, 
програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и 
други източници.  

Процедурата се реализира в рамките на  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия 
и насърчаване на солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.“ 

Специфична цел по проекта е увеличаване броя на заетите в социалните предприятия , 
след получена подкрепа. 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 
50 000 лв. до  391 166 лв., като безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от 
общо допустимите разходи по проекта. 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по 
настоящата процедура е 31.12.2019 г. 

В проектното предложение на община Завет са предвидени реализирането на 
дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална 
интеграция на лица от уязвимите групи с цел  насърчаване участието им на пазара на труда и 



създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към 
работните условия при включването им в заетост. 

Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за  мотивационно 
обучение, за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за 
приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт 
в живота.  

Реализирането на проекта на територията на община Завет ще бъде в подкрепа на  
хората с увреждания, продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в 
период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания, безработни лица - 
самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, 
безработни над 54-годишна възраст   за адаптирането им към новите работни места с цел 
посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще 
спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови 
работни места.  

 
      Съгласно изискванията на процедурата е необходимо решение на Общински съвет за 

подаване на проектно предложение по конкретната процедура.  
            Предвид гореизложеното и основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка със 
задълженията, произтичащи от Условията за кандидатстване с проектни  предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001- 2.010, 
„Развитие на социалното предприемачество“, Общинският  съвет гр. Завет  
 

                                                   РЕШИ: 
 

    1. Дава съгласие Община Завет да  подаде проектно предложение  по процедура 
BG05M9OP001- 2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
            2. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Развитие на социалното 
предприемачество в община Завет“ по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното,  включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия 
и насърчаване на солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“, 
посредством процедура BG05M9OP001- 2.010, „Развитие на социалното предприемачество“. 

3. Упълномощава кмета на община Завет да подпива всички документи във връзка с 
проект „Развитие на социалното предприемачество в община Завет“ по Приоритетна ос 2: 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното,  включване, Инвестиционен 
приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната 
интеграция в социалните предприятия и насърчаване на солидарната икономика с цел 
улесняване на достъпа до заетост“, посредством процедура BG05M9OP001- 2.010, „Развитие 
на социалното предприемачество“. 

   4. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 
на община Завет за периода 2014-2020 г. 

  5. 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  № 23 от 18.10.2017  година 

 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
        Обединяване на имоти собственост на община Завет в землищата на гр. Завет, с. 
Брестовене, с. Прелез, с. Сушево и с. Веселец. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        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  № 253 
 

   Община Завет е собственик на 118 броя маломерни имоти в землищата на гр. Завет, с. 
Брестовене, с. Прелез, с. Сушево и с. Веселец. Голяма част от тях са с малка площ, което 
прави обработването им нерентабилно. Тази година община Завет обяви процедура за 
отдаване под наем за 1 стопанска година на маломерни имоти, горепосочените имоти бяха 
включени в процедурата и само за 11 от тях бяха сключени договори с физически и 
юридически лица.  

Видно от това за останалите имоти няма проявен интерес, с обединяване на имотите 
площта на имотите ще се увеличи и  обработването им ще бъде по-рентабилно. В 
приложението са описани  имотите, които могат да се обединят: 

 
                                                                                                                        Приложение  

№ Имот номер Землище НТП Площ/Дка 
1 057024 гр. Завет Лозе 1,005  
2 057025 гр. Завет Лозе 2,001 
3 057026 гр. Завет Лозе 0,999 
4 057027 гр. Завет Лозе 1,010 
5 057028 гр. Завет Лозе 1,952 
При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 6,967 дка. 

6 115080 гр. Завет Лозе 0,514 
7 115081 гр. Завет Лозе 0,630 
8 115082 гр. Завет Лозе 0,363 
При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 1,507 дка. 

9 134349 гр. Завет Нива 1,826 
10 134350 гр. Завет Нива 0,700 
11 134351 гр. Завет Нива 1,306 
12 134352 гр. Завет Нива 0,970 
13 134353 гр. Завет Нива 1,995 



При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 6,797 дка. 
14 001011 с. Брестовене Лозе 0,614 
15 001012 с. Брестовене Лозе 2,874 
16 001013 с. Брестовене Лозе 0,902 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 4,390 дка. 
17 001031 с. Брестовене Лозе 0,575 
18 001032 с. Брестовене Лозе 1,221 
19 001033 с. Брестовене Лозе 1,504 
20 001034 с. Брестовене Лозе 0,661 
21 001035 с. Брестовене Лозе 0,248 
22 001036 с. Брестовене Лозе 0,241 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 4,450 дка. 
23 003033 с. Брестовене Лозе 0,949 
24 003034 с. Брестовене Лозе 0,425 
25 003035 с. Брестовене Лозе 0,840 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 2,214 дка. 
26 004006 с. Брестовене Нива 2,007 
27 004007 с. Брестовене Нива 1,393 
28 004008 с. Брестовене Нива 0,797 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,197 дка. 
29 004014 с. Брестовене Нива 2,005 
30 004015 с. Брестовене Нива 1,877 
31 004016 с. Брестовене Нива 1,887 
32 004017 с. Брестовене Нива 0,280 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 6,049 дка. 
33 004028 с. Брестовене Нива 1,847 
34 004029 с. Брестовене Нива 2,363 
35 004030 с. Брестовене Нива 1,520 
36 004031 с. Брестовене Нива 1,891 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 7,621 дка. 
37 004044 с. Брестовене Нива 2,954 
38 004045 с. Брестовене Нива 1,002 
39 004046 с. Брестовене Нива 1,371 
40 004048 с. Брестовене Нива 1,160 
41 004049 с. Брестовене Нива 0,313 
42 004050 с. Брестовене Нива 3,041 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 9,841 дка. 
43 011005 с. Брестовене Лозе 1,328 
44 011006 с. Брестовене Лозе 1,101 
45 011007 с. Брестовене Лозе 2,045 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 4,474 дка. 
46 011016 с. Брестовене Лозе 0,591 
47 011017 с. Брестовене Лозе 0,485 
48 011018 с. Брестовене Лозе 0,453 
49 011019 с. Брестовене Лозе 0,794 
50 011025 с. Брестовене Лозе 2,478 
51 011026 с. Брестовене Лозе 0,525 
52 011027 с. Брестовене Лозе 1,056 



При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 6,382 дка. 
53 011036 с. Брестовене Лозе 0,625 
54 011037 с. Брестовене Лозе 0,489 
55 011038 с. Брестовене Лозе 0,489 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 1,603 дка. 
56 011068 с. Брестовене Лозе 0,497 
57 011069 с. Брестовене Лозе 0,649 
58 011070 с. Брестовене Лозе 0,633 
59 011071 с. Брестовене Лозе 0,604 
60 011072 с. Брестовене Лозе 0,635 
61 011073 с. Брестовене Лозе 0,639 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 3,657 дка. 
62 011082 с. Брестовене Лозе 0,543 
63 011083 с. Брестовене Лозе 0,944 
64 011084 с. Брестовене Лозе 0,570 
65 011085 с. Брестовене Лозе 0,403 
66 011086 с. Брестовене Лозе 0,468 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 2,928 дка. 
67 107835 с. Брестовене Нива 0,035 
68 107836 с. Брестовене Нива 0,658 
69 107837 с. Брестовене Нива 0,557 
70 107838 с. Брестовене Нива 2,288 
71 107839 с. Брестовене Нива 4,852 
72 107840 с. Брестовене Нива 7,953 
При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 16,343 дка. 

73 111543 с. Брестовене Нива 0,748 
74 111544 с. Брестовене Нива 1,523 
75 111545 с. Брестовене Нива 1,584 
76 111546 с. Брестовене Нива 0,717 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,572 дка. 
77 111549 с. Брестовене Нива 2,470 
78 111550 с. Брестовене Нива 2,286 
79 111551 с. Брестовене Нива 2,330 
80 111552 с. Брестовене Нива 1,519 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 8,605 дка. 
81 113379 с. Брестовене Нива 0,832 
82 113380 с. Брестовене Нива 0,262 
83 113381 с. Брестовене Нива 0,129 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 1,223 дка. 
84 114194 с. Брестовене Нива 1,250 
85 114195 с. Брестовене Нива 1,904 
86 114196 с. Брестовене Нива 0,446 
87 114197 с. Брестовене Нива 1,050 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,650 дка. 
88 022013 с. Прелез Лозе 31,187 
89 022014 с. Прелез Лозе 0,668 
90 022015 с. Прелез Лозе 1,040 
91 022016 с. Прелез Лозе 0,696 



92 022017 с. Прелез Лозе 0,780 
93 022020 с. Прелез Лозе 1,048 
94 022021 с. Прелез Лозе 0,829 
95 022022 с. Прелез Лозе 0,266 
При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 36,514 дка. 

96 037003 с. Прелез Нива 2,242 
97 037004 с. Прелез Нива 11,416 
98 037005 с. Прелез Нива 4,146 
99 037006 с. Прелез Нива 5,785 
При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 23,589 дка. 

100 021036 с. Сушево Нива 0,116 
101 021037 с. Сушево Нива 0,628 
102 021038 с. Сушево Нива 0,085 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 0,829 дка. 
103 023001 с. Сушево Нива 0,644 
104 023002 с. Сушево Нива 1,070 
105 023003 с. Сушево Нива 0,677 
106 023004 с. Сушево Нива 0,863 
107 023005 с. Сушево Нива 1,155 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,409 дка. 
108 029004 с. Сушево Нива 1,856 
109 029005 с. Сушево Нива 1,035 
110 029006 с. Сушево Нива 0,070 
111 029007 с. Сушево Нива 1,330 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,291 дка. 
112 056107 с. Сушево Нива 4,265 
113 056108 с. Сушево Нива 4,097 
114 056109 с. Сушево Нива 4,134 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 12,496 дка. 
115 035014 с. Веселец Нива 0,214 
116 035015 с. Веселец Нива 0,604 
117 035016 с. Веселец Нива 0,073 
118 035017 с. Веселец Нива 0,212 

При обединяване на имотите ще се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 1,103 дка. 
     

Видно от приложението след обединяване на 118 имота, ще се образуват 27 нови 
имота. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 5, от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  съвет  гр. 
Завет    

 
                                                           РЕШИ:                                              
 

1. Възлага на кмета на община Завет да направи необходимото за изготвяне на проект 
за обединяване на общински имоти подробно описани в Приложението, както 
следва: 

 



№ Имот номер Землище НТП Площ/Дка 
1 057024 гр. Завет Лозе 1,005  
2 057025 гр. Завет Лозе 2,001 
3 057026 гр. Завет Лозе 0,999 
4 057027 гр. Завет Лозе 1,010 
5 057028 гр. Завет Лозе 1,952 

Имоти описани от т. 1 до т. 5 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 6,967 дка. 

6 115080 гр. Завет Лозе 0,514 
7 115081 гр. Завет Лозе 0,630 
8 115082 гр. Завет Лозе 0,363 

Имоти описани от т. 6 до т. 8 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 1,507 дка. 
9 134349 гр. Завет Нива 1,826 
10 134350 гр. Завет Нива 0,700 
11 134351 гр. Завет Нива 1,306 
12 134352 гр. Завет Нива 0,970 
13 134353 гр. Завет Нива 1,995 

Имоти описани от т.9 до т.13 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 6,797дка. 
14 001011 с. Брестовене Лозе 0,614 
15 001012 с. Брестовене Лозе 2,874 
16 001013 с. Брестовене Лозе 0,902 

  Имоти описани от т.14 до т.16 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 4,390 дка. 
17 001031 с. Брестовене Лозе 0,575 
18 001032 с. Брестовене Лозе 1,221 
19 001033 с. Брестовене Лозе 1,504 
20 001034 с. Брестовене Лозе 0,661 
21 001035 с. Брестовене Лозе 0,248 
22 001036 с. Брестовене Лозе 0,241 

  Имоти описани от т.17 до т.22 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 4,450 дка. 
23 003033 с. Брестовене Лозе 0,949 
24 003034 с. Брестовене Лозе 0,425 
25 003035 с. Брестовене Лозе 0,840 

Имоти описани от т.23 до т.25 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 2,214дка. 
26 004006 с. Брестовене Нива 2,007 
27 004007 с. Брестовене Нива 1,393 
28 004008 с. Брестовене Нива 0,797 

  Имоти описани от т.26 до т.28 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,197дка. 
29 004014 с. Брестовене Нива 2,005 
30 004015 с. Брестовене Нива 1,877 
31 004016 с. Брестовене Нива 1,887 
32 004017 с. Брестовене Нива 0,280 

  Имоти описани от т.29 до т.32 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 6,049 дка. 
33 004028 с. Брестовене Нива 1,847 
34 004029 с. Брестовене Нива 2,363 
35 004030 с. Брестовене Нива 1,520 
36 004031 с. Брестовене Нива 1,891 

Имоти описани от т.33 до т.36 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 7,621дка. 
37 004044 с. Брестовене Нива 2,954 
38 004045 с. Брестовене Нива 1,002 
39 004046 с. Брестовене Нива 1,371 
40 004048 с. Брестовене Нива 1,160 



41 004049 с. Брестовене Нива 0,313 
42 004050 с. Брестовене Нива 3,041 

Имоти описани от т.37 до т.42 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 9,841дка. 
43 011005 с. Брестовене Лозе 1,328 
44 011006 с. Брестовене Лозе 1,101 
45 011007 с. Брестовене Лозе 2,045 
Имоти описани от т.43 до т.45 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 4,474 дка. 
46 011016 с. Брестовене Лозе 0,591 
47 011017 с. Брестовене Лозе 0,485 
48 011018 с. Брестовене Лозе 0,453 
49 011019 с. Брестовене Лозе 0,794 
50 011025 с. Брестовене Лозе 2,478 
51 011026 с. Брестовене Лозе 0,525 
52 011027 с. Брестовене Лозе 1,056 
Имоти описани от т.46 до т.52 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 6,382 дка. 
53 011036 с. Брестовене Лозе 0,625 
54 011037 с. Брестовене Лозе 0,489 
55 011038 с. Брестовене Лозе 0,489 
Имоти описани от т.53 до т.55 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 1,603 дка. 
56 011068 с. Брестовене Лозе 0,497 
57 011069 с. Брестовене Лозе 0,649 
58 011070 с. Брестовене Лозе 0,633 
59 011071 с. Брестовене Лозе 0,604 
60 011072 с. Брестовене Лозе 0,635 
61 011073 с. Брестовене Лозе 0,639 
Имоти описани от т.56 до т.61 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 3,657 дка. 
62 011082 с. Брестовене Лозе 0,543 
63 011083 с. Брестовене Лозе 0,944 
64 011084 с. Брестовене Лозе 0,570 
65 011085 с. Брестовене Лозе 0,403 
66 011086 с. Брестовене Лозе 0,468 
Имоти описани от т.62 до т.66 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Лозе и с площ 2,928 дка. 
67 107835 с. Брестовене Нива 0,035 
68 107836 с. Брестовене Нива 0,658 
69 107837 с. Брестовене Нива 0,557 
70 107838 с. Брестовене Нива 2,288 
71 107839 с. Брестовене Нива 4,852 
72 107840 с. Брестовене Нива 7,953 

 Имоти описани от т.67 до т.72 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 16,343 дка. 
73 111543 с. Брестовене Нива 0,748 
74 111544 с. Брестовене Нива 1,523 
75 111545 с. Брестовене Нива 1,584 
76 111546 с. Брестовене Нива 0,717 

Имоти описани от т.73 до т.76 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 4,572 дка. 
77 111549 с. Брестовене Нива 2,470 
78 111550 с. Брестовене Нива 2,286 
79 111551 с. Брестовене Нива 2,330 
80 111552 с. Брестовене Нива 1,519 

Имоти описани от т.77 до т.80 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 8,605 дка. 
81 113379 с. Брестовене Нива 0,832 



82 113380 с. Брестовене Нива 0,262 
83 113381 с. Брестовене Нива 0,129 

Имоти описани от т.81 до т.83 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 1,223 дка. 
84 114194 с. Брестовене Нива 1,250 
85 114195 с. Брестовене Нива 1,904 
86 114196 с. Брестовене Нива 0,446 
87 114197 с. Брестовене Нива 1,050 

Имоти описани от т.84 до т.87 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 4,650 дка. 
88 022013 с. Прелез Лозе 31,187 
89 022014 с. Прелез Лозе 0,668 
90 022015 с. Прелез Лозе 1,040 
91 022016 с. Прелез Лозе 0,696 
92 022017 с. Прелез Лозе 0,780 
93 022020 с. Прелез Лозе 1,048 
94 022021 с. Прелез Лозе 0,829 
95 022022 с. Прелез Лозе 0,266 

  Имоти описани от т.88 до т.95 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Лозе и с площ 36,514 дка. 
96 037003 с. Прелез Нива 2,242 
97 037004 с. Прелез Нива 11,416 
98 037005 с. Прелез Нива 4,146 
99 037006 с. Прелез Нива 5,785 

 Имоти описани от т.96 до т.99 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 23,589 дка. 
100 021036 с. Сушево Нива 0,116 
101 021037 с. Сушево Нива 0,628 
102 021038 с. Сушево Нива 0,085 

  Имоти описани от т. 100 до т. 102 да се обединят и да се образува нов имот с НТП:Нива и с площ 0,829 дка. 

103 023001 с. Сушево Нива 0,644 
104 023002 с. Сушево Нива 1,070 
105 023003 с. Сушево Нива 0,677 
106 023004 с. Сушево Нива 0,863 
107 023005 с. Сушево Нива 1,155 

Имоти описани от т. 103 до т. 107 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,409 дка. 

108 029004 с. Сушево Нива 1,856 
109 029005 с. Сушево Нива 1,035 
110 029006 с. Сушево Нива 0,070 
111 029007 с. Сушево Нива 1,330 

Имоти описани от т. 108 до т. 111 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 4,291 дка. 

112 056107 с. Сушево Нива 4,265 
113 056108 с. Сушево Нива 4,097 
114 056109 с. Сушево Нива 4,134 

Имоти описани от т. 112 до т. 114 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 12,496 дка. 

115 035014 с. Веселец Нива 0,214 
116 035015 с. Веселец Нива 0,604 
117 035016 с. Веселец Нива 0,073 
118 035017 с. Веселец Нива 0,212 

Имоти описани от т. 115 до т. 118 да се обединят и да се образува нов имот с НТП: Нива и с площ 1,103 дка. 

 
2. Изготвените проекти за обединяване на имотите по т.1 от настоящото решение да се 

предоставят на Общински съвет – гр. Завет за разглеждане и вземане на решение. 



3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото 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  №23  от 18.10.2017  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
         Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на имот с № 011001, находящ се 
в землището на с. Сушево, чрез публичен търг с явно наддаване.  
                                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                 
        Общинският съвет гр.Завет с  с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 254 
 

Отдаването под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд се 
извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 
предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Към настоящия 
момент  на територията на община Завет има свободен имот с № 011001 и с площ 140,319 
дка, НТП: Друго трайно предназначение.  

Имота е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в Община Завет за 2017 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет 
има намерение да предостави под наем”, за същия имот има интерес за наемане от ЕТ 
“Асотекс – Хамза Чакър” видно от Заявление с Вх. № 70-539-1/04.09.2017 г. 
 За имота е възложен и изготвен оценка от лицензиран оценител,       съставен е акт за 
частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания, данъчни оценки по чл. 264, ал. 
1 от ДОПК. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 
4 от Закона за общинската собственост, с чл. 25, ал. 1 във връзка с  чл. 95, т. 3 от Наредба № 
2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 
съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                           

                                                    
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 

стопански години на имот с № 011001, находящ се в землището на с. Сушево. 
2. Определя годишна начална тръжна цена за имот по т. 1, както следва: 

            2.1. Имот № 011001 с площ от 140,315 дка, от които 70,157 дка трета категория и 
70,157 дка четвърта категория, местност „Куффалар”, НТП: Др. трайно нас., находящ се в 
землище на с. Сушево, ЕКАТТЕ 70384, общ. Завет, обл. Разград.  

Имотът е актуван с АЧОС № 493/11.08.2014 г.  
Данъчна оценка на имота: 33 591,20 лева. 
Пазарна оценка на имота:  2 802,09 лева. 
Определя начална наемна цена:  2 802,09 лева. 



3. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на 
земеделската земя, включена в т. 2 на настоящето решение.  

       4. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.2 – 5 % от началната тръжна 
цена. 

       5. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.2 – 50 % от 
началната тръжна цена. 

       6. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община 
Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. 

       7. Спечелилите публичния търг участници, с които ще бъдат сключени договори за 
покупко-продажба на земеделска земя от ОПФ следва да влязат във владение до 31.12.2017 
г., с подписан протокол за предаване на имот. 

       8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 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  №  23  от  18.10.2017  година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
   Разпореждане с имоти  частна общинска собственост в с. Сушево. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
                                                                                                                                                                                                                                                 

Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 2(двама), отсъстват  - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 
 
                                                        РЕШЕНИЕ  № 255 

 
В Деловодството на община Завет е постъпило Заявление с Вх. № 70-539-

1/04.09.2017г. от ЕТ “Асотекс – Хамза Чакър”, с което изразява своето желание за закупуване 
на два имота с НТП: Нива, съответно с № 009003 с площ 84,245 дка и с № 010005 с площ 
172,157 дка находящи се в землището на с. Сушево. 

Тези имоти са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост при Община Завет за 2017 г. в Буква Б. „Имоти, които община Завет 
има намерение да продаде”, Съставени са актове за частна общинска собственост, вписани в 
Служба по вписванията, данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК.  

В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 на Общинския съвет, гр. Завет за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определен редът 
за продажба на имоти – частна общинска собственост, а именно чрез провеждане на 
публичен търг, като в случаите на сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на 
оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на 
търга. Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за 
разпоредителна сделка. С тази цел са възложени и изготвени пазарни оценки по имоти от 
лицензиран оценител, както следва: 

 

№ по 
ред 

НТП 
Документ 

за 
собственост 

Имот 
Площ 
/дка/ 

Категория Местност 
Данъчна 
оценка 

Пазарна 
оценка 

1. Нива 
АЧОС № 41 
03.02.2009 г. 

 010005 172,157 ІІІ „Лозята” 24041,70 86 653,00 

2. Нива 
АЧОС № 40 
03.02.2009 г. 

 009003 84,245 ІІІ „Лозята” 11764,80 42 404,00 

 
Настоящото предложение е изготвено с оглед изпълнението на Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и реализирането на 
постъпления в общинския бюджет, с цел нейното изпълнение.  
     На вниманието на Общинския съвет  са предоставени следните документи: 

1. Заверени копия на Актове за частна общинска собственост; 
2. Заверени копия на Скици; 
3. Копие от доклади за пазарни оценки на недвижими имоти;  



4. Заявление с Вх. № 70-539-1/04.09.2017 г. от ЕТ “Асотекс – Хамза Чакър”. 
 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 

35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 95, т. 5, чл. 97, ал. 1, т. 1, и чл.110 от Наредба № 
2 на Общинския съвет, гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:      
                                

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – 
частна общинска собственост от общинския поземлен фонд, подробно описани в т. 2. 

2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на земеделски земи, както следва: 
 
2.1. Имот № 010005 с площ от 172,157 дка, трета категория, местност „Лозята”, НТП: 

Нива, находящ се в землище на с. Сушево, ЕКАТТЕ 70384, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 41/ 03.02.2009 г.  
Данъчна оценка на имота: 24 041,70 лева. 
Пазарна оценка на имота:  86 653,00 лева. 
Определя начална тръжна цена: 86 653,00 лева. 
 
2.2. Имот № 009003 с площ от 84,245 дка, трета категория, местност „Лозята”, НТП:    

Нива, находящ се в землище с. Сушево, ЕКАТТЕ 70384, общ. Завет, обл. Разград.  
Имотът е актуван с АЧОС № 40/ 03.02.2009 г. 
Данъчна оценка на имота: 11 764,80 лева. 
Пазарна оценка на имота:  42 404,00  лева. 
Определя начална тръжна цена: 42 404,00 лева. 
 
3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.2.1-2 – 5 % от началната тръжна 

цена. 
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.2.1-2 – 50 % от 

началната тръжна цена. 
5. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община Завет 

са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. 
6. Спечелилите публичния търг участници, с които ще бъдат сключени договори за 

покупко-продажба на земеделска земя от ОПФ следва да влязат във владение до 31.12.2017 
г., с подписан протокол за предаване на имот. 

7. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за продажба 
на горепосочените имоти по законоустановения ред.   

8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 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  №23 от 18.10.2017  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
   Утвърждаване на проект за самоделба на имот с № 074005, находящ се в 

землището на с. Острово. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       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  № 256 

 
Със свое Решение № 240 от Протокол № 21/18.08.2017 г. Общински съвет – гр. Завет 

възложи на Кмета на община Завет да извърши необходимите действия за изготвяне на 
проект за самоделба на общински имот с № 074005 в землище на с. Острово, общ. Завет, обл. 
Разград с площ 74,690 дка, от които 1,493 дка четвърта категория и 73,196 дка трета 
категория,  местност „Юг ардъ“, с НТП: Нива. За имота има съставен АПОС № 
275/18.08.2017 г. 

В изпълнение на т.2 от Решение № 240 от Протокол № 21/18.08.2017 г. на Общински 
съвет – гр. Завет, на вниманието на Общински съвет са предоставени изготвените 3 броя 
скици – проекти на новообразуваните имоти, както следва: 

1. Поземлен имот № 074017, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,194 дка, от 
които 1,493 дка четвърта категория и 21,701 дка трета категория, местност „Юг ардъ“ по 
КВС на с. Острово, при граници и съседи: имот № 000414 – Полски път, имот № 074006 – 
Гробище, имот № 074020 – Нива, имот № 000415 – Полски път. Имотът е образуван от имот 
№ 074005, върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете 
страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят 
сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. За имота има издадена Скица – 
проект с № ФО2603/11.09.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

2. Поземлен имот № 074021, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 43,995 дка, 
трета категория, местност „Юг ардъ“ по КВС на с. Острово, при граници и съседи: имот № 
074020 – Нива, имот № 000416 – Полски път, имот № 000415 – Полски път. Имотът е 
образуван от имот № 074005. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2605/11.09.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

3. Поземлен имот № 074020, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 7,500 дка,  
трета категория, местност „Юг ардъ“ по КВС на с. Острово, при граници и съседи: имот № 
074006 – Гробище, имот № 074003 – Пасище, мера, имот № 000416 – Полски път, имот № 
074021 – Нива, имот № 000415 – Полски път, имот № 074017 - Нива. Имотът е образуван от 
имот № 074005. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2604/11.09.2017 г. на 
Общинска служба по земеделие – гр. Завет 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 5, от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  съвет  гр. 
Завет  

                                                           РЕШИ:       
                           

1. Приема и утвърждава самоделбата на имот с номер 074005 в землището на с. Острово, 
общ. Завет с площ 74,690 дка, от които 1,493 дка четвърта категория и 73,196 дка трета 
категория, местност „Юг ардъ“, с НТП: Нива с АПОС № 275/18.08.2017 г., като се 
обособяват следните самостоятелни имоти, както следва: 

1.1. Поземлен имот № 074017, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,194 дка, от 
които 1,493 дка четвърта категория и 21,701 дка трета категория, местност „Юг ардъ“ по 
КВС на с. Острово, при граници и съседи: имот № 000414 – Полски път, имот № 074006 – 
Гробище, имот № 074020 – Нива, имот № 000415 – Полски път. Имотът е образуван от имот 
№ 074005, върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете 
страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят 
сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. За имота има издадена Скица – 
проект с № ФО2603/11.09.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.2. Поземлен имот № 074021, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 43,995 дка, трета 
категория, местност „Юг ардъ“ по КВС на с. Острово, при граници и съседи: имот № 074020 
– Нива, имот № 000416 – Полски път, имот № 000415 – Полски път. Имотът е образуван от 
имот № 074005. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2605/11.09.2017 г. на 
Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.3. Поземлен имот № 074020, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 7,500 дка,  трета 
категория, местност „Юг ардъ“ по КВС на с. Острово, при граници и съседи: имот № 074006 
– Гробище, имот № 074003 – Пасище, мера, имот № 000416 – Полски път, имот № 074021 – 
Нива, имот № 000415 – Полски път, имот № 074017 - Нива. Имотът е образуван от имот № 
074005. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2604/11.09.2017 г. на Общинска 
служба по земеделие – гр. Завет. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за снабдяване 
с акт за собственост на новообразуваните имоти. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото 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  №23 от 18.10.2017  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
   Промяна на вида на собствеността на имоти от публична общинска собственост 

за имоти  в частна общинска собственост.       
                                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       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  № 257 

 
Със свое Решение № 224 по Протокол № 20/06.07.2017 г. Общински съвет – гр. Завет 

дава съгласие да се промени начина на трайно ползване (НТП) от пасище, мера на други 
земеделски територии на имот публична общинска собственост с № 074005, с площ от 74,690 
декара, от които 73,196 декара – трета категория и 1,493 декара – четвърта категория, в 
местността „Юг ардъ“ в землището на с. Острово. 

С констативен протокол от 20.07.2017 г. Общинска служба по земеделие гр. Завет 
горепосояениш имот е установен като нива. Вследствие на установеното се изготви Акт № 
275 за публична общинска собственост за имот с  № 074005, с площ от 74,690 декара е с 
НТП: Нива, с което процедурата по смяна на НТП е приключена. 

След Решение на Общински съвет – гр. Завет от имот с  № 074005 и с площ от 74,690 
декара са образувани три нови имота както следва:   
 Поземлен имот № 074017, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,194 дка, от 
които 1,493 дка четвърта категория и 21,701 дка трета категория, местност „Юг ардъ“, 
находящ се в землището на с. Острово. 
 1.2. Поземлен имот № 074021, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 43,995 дка, 
трета категория, местност „Юг ардъ“, находящ се в землището на с. Острово. 
 1.3. Поземлен имот № 074020, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 7,500 дка,  
трета категория, местност „Юг ардъ“, находящ се в землището на с. Острово. 
Видно от гореизложеното имот публична общинска собственост с № 074005 е загубила 
предназначението си на пасище, и от нея са образувани три имота, които са публична 
собственост, като се има предвид, че се образуват от публичен имот, който е загубил 
предназначението си като такъв, поради което е необходима промяна и вида на собственост 
на новообразуваните имоти от публична в частна общинска собственост. 
       Съгласно чл.6, ал.1, имотите и вещите публична общинска собственост, които са 
престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общински съвет за частна 
общинска собственост, като Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с мнозинство 
от две трети от общия брой на съветниците. 
 

  
 



Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона 
за общинската собственост и чл. 3, ал.3 от Н а р е д б а № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

 
 
                                                           РЕШИ:                                           
 

       

1. Общинският съвет гр. Завет обявява за частна общинска собственост следните 
поземлени имота: 

1.1. Поземлен имот № 074017, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,194 дка, от 
които 1,493 дка четвърта категория и 21,701 дка трета категория, местност „Юг ардъ“, 
находящ се в землището на с. Острово. 

1.2. Поземлен имот № 074021, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 43,995 дка, трета 
категория, местност „Юг ардъ“, находящ се в землището на с. Острово. 

1.3. Поземлен имот № 074020, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 7,500 дка,  трета 
категория, местност „Юг ардъ“, находящ се в землището на с. Острово.  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 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  №23 от 18.10.2017  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
   Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Надежда“, върху имот 

частна – общинска собственост, находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19А. 
                                                                                                  Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       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  № 258 

 
В деловодството на община Завет е постъпило искане от Сдружение на инвалидите - 

СНЦ „Надежда“ за предоставяне  на безвъзмездно право на ползване на имот частна – 
общинска собственост, представляващ помещение с площ 39,9 кв.м. находящ се в първи етаж 
на сграда „Пристройка Читалище“ с административен адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19А.  

Помещението се ползва само по време на избори, като през останалото време е 
свободно и може да се предостави за ползване. То се намира на достъпно място,  разполага с 
рампа за хора в неравностойно положение и напълно отговаря за нуждите на сдружението на 
инвалидите.   

На територията на община Завет скоро ще започне да функционира друго СНЦ „Диабет 
– гр. Завет“, което ще бъде сдружение на диабетиците в гр. Завет и също ще има нужда от 
предоставяне на помещение за ползване. Двете сдружения са съгласни общо да ползват едно 
помещение.  

     Съгласно чл. 39, ал. 4, от ЗОС безвъзмездно право  на ползване се учредява без търг или 
конкурс след  решение на общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 
съветниците, като срока на право на ползване не може да бъде по – дълъг от 10 години (чл. 39, 
ал. 2, от ЗОС). 

     За сграда  „Пристройка Читалище“ има съставен АЧОС № 759/26.09.2017 г. 
 

          Предвид гореизложеното и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.2 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 61, изр. 1, 2 и 3, във връзка с чл. 65 от 1 от Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет, 
Общинският съвет гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:                                           
 

1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Надежда“ върху имот, 
представляващ помещение с площ 39,9 кв.м. от двуетажна масивна сграда „Пристройка 
Читалище“ с административен адрес гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 19А, за срок от 3 години.  

2. Предоставяното помещение да се ползва общо от  СНЦ „Надежда“ и СНЦ „Диабет 
– гр. Завет“, след приключване на регистрацията в съда на СНЦ „Диабет – гр. Завет“. 

3. Задължава ползвателите да освободят времено помещението по  време на избори. 



4. Възлага на кмета на Община Завет да сключи договор за безвъзмездно право на 
ползване. 

5. Предоставеното помещение не може да се отдава за ползване на трети лица, без 
разрешението на Общинския съвет – гр. Завет. 

6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на  Община Завет и на 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  №23 от 18.10.2017  година 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
       Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на     
кметовете на кметства в  община Завет.   

                                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 3(трима), прие следното 
                                                        РЕШЕНИЕ  № 259 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода  VІІ-ІХ  месец на 2017 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл. 4, ал. 5 от ПМС № 
67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 
средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба и 
вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с чл.27 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

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

4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности, 
Общинският съвет гр. Завет   

                                                          РЕШИ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 50 % от основната 

заплата  на  кметовете   на    кметства  с.  Брестовене,  с.Острово,   с.Веселец, с. Прелез, с. 
Сушево, с. Иван Шишманово за  постигнати добри резултати в изпълнение на целите на 
администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на реализираната 
икономия по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни 
органи”.   
            2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 
изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
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  №23 от 18.10.2017  година 
 

ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА 
   Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на Кмета 

на Община Завет.  
                                                                                       Докл.: Е.Исмаил – Предесдател ОбС 

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

 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 260 

 
Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет  за периода VІІ-ІХ  месец на 2017 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл.4, ал.5 от ПМС № 
67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 
средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба и 
вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

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

4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности, 
Общинския съвет – Завет  

                                                          РЕШИ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 50 % от основната заплата,  за сметка на 
реализираната икономия  по фонд „Работна заплата” на  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”. 
             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 
изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

 
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  №23 от 18.10.2017  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Актуализация на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община Завет за 2017 г.  

                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       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  № 261 

 
Постъпило е предложение от Ертан  Сали  Бахар – заместник-кмет на община и 

изпълняващ функциите на директор на  ОП „Воден-2009” Завет, съгласно Заповед № УД-02-
501/22.12.2015 г. на Кмета на община Завет, за актуализиране на план-сметката  за разходите  
по Дейност 623 „Чистота” на Община Завет за 2017 година. 

С Решение № 154 взето по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на Общинския съвет – 
Завет бе одобрена план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община 
Завет за 2017 г. в размер на 277 213 лв. Същата е актуализирана с Решение № 167 на 
Общински съвет – Завет от Протокол 15 от 25.01.2017г. и Решение № 193 на Общински съвет 
– Завет от Протокол 18 от 28.04.2017г. 

В постъпилото предложение  за  актуализация на план - сметката за разходите по 
дейност 623 „Чистота” за 2017 г.  се  предлага следното: 

Да се намали плана  в частта на т. 1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и 
съхраняване на битови отпадъци, като  се намали параграф (§) 10 20 „Разходи за външни 
услуги” с  3 000.00 лева, в частта на т. 2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от 
територията на Община Завет и транспортирането им до Регионално депо - в гр. 
Разград за обезвреждането им” се намалят  § 01 00 „Заплати на персонала по трудови 
правоотношения”  с 8 000.00 лева, § 05 00  „Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя” с 1 000.00 лева  и  § 10 13  „Постелен инвентар и облекло”  с 950.00 лева  
или общо 12 950.00 лева, която сума отива в § 10 15 „Материали” – 1000.00 лева, в § 1016 
„Вода, горива, енергия” – 10 950.00 лева и в § 10 20  „Разходи за външни услуги” – 1 000.00 
лева или общо 12 950.00 лева на т. 2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от 
територията на Община Завет и транспортирането им до Регионално депо - в гр. 
Разград за обезвреждането им”. Тоест промяната е в рамките на  общата  стойност на план-
сметката, която остава  непроменена. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
66, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и 4 от  ЗМДТ,  Общинския съвет – Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                           



         1.Общинският съвет - Завет одобрява актуализацията на план-сметката за необходимите 
разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване на територията на община Завет за 2017 г., съгласно Приложение № 1. 
 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2017 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 
  Било         Корекция        Става 
 Общо разходи 23 000         -3000             20000 
 Разходи на Общинска администрация 20 000                 0           20000 
 § 5200 – Придобиване на  ДМА 20 000                 0           20000 
 § 5203 – Закупуване на съдове за бит.отпад.  20 000                0           20000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" 
    3000          -3000                  0 

 § 10 00 - Издръжка    3 000          -3000                  0 
 § 10-20 – Разходи за външни услуги (измиване и 

дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи 
автомобили 

 
  3 000           -3000                  0 

 
2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането им до 
Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им 

 
                                                           Общо разходи                             236212        3000          239212 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
198 111       3000         201111 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

85 000        -8000            77000 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

16 000       - 1000           15000 

 § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

10 000       -1000              9000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя    4 000               0             4000 
 § 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател 
  2 000               0             2000 

 § 10 00 - Издръжка 97 111      12000         109111 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло   2 000         -950             1050 
 § 10 15 - Материали 30 111        1000            31111 
 § 10 16 - Вода, горива, енергия 50 000      10950            60950 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги 15 000        1000            16000 

 Заета щатна численост - брой       11               0                  11                
 Разходи на Общинска администрация 38 101              0            38101 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

38 101              0            38101 

   
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците 
        Общо  разходи                                                                                 61460            0              61460                                                                                  
   Разходи на Общинска администрация за 

депониране и отчисления 61460             0              61460 
 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./ 

10600              0             10600 



 - Отчисления за обезвреждане  на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно 
чл.64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по 
чл.2,ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1,т. 1д за 
2017 г. – 47,00 лв./т. 

47000              0             47000 

     - Обезпечение за депонираните отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки 
тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – 3,86 лв./т.) 

  3860               0              3860 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване 

 
                                            Общо  разходи                                               53 000          0             53000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
      3000          0               3000 

 § 10 00 - Издръжка      3000           0               3000 
 

§ 1020 -Разходи за почистване  и оформяне на 
траншеи по торища в населените места от община 
Завет и поддържане на закрити сметища. 
 

 
 
 
 

     3000           0               3000                   
 Разходи на Общинска администрация   50 000           0             50000 
 § 10 00 - Издръжка   50 000           0             50000 
 § 1020  -Разходи на общинска администрация за 

зимно поддържане  и 
снегопочистване  на улици в населените  
места на община Завет.           
 

  50 000           0             50000 

 Общо разходи:  373672           0          373672 
   

 

 
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  №23 от 18.10.2017  година 
 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Предложение за изменение на кв.19 по плана на с. Брестовене във връзка с 

изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация и План за застрояване с обхват УПИ ІІ-665 „Селкоп и ресторант“ и УПИ ІІІ-
664 „Сватбена зала“. 

                                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

       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  № 262 

 
Във връзка с проявен интерес за промяна предназначението на УПИ ІІ-665 „Селкоп и 

ресторант“ и УПИ ІІІ-664 „Сватбена зала“ от кв.19 по плана на с. Брестовене, Община Завет 
е възложила изготвяне на предложение за смяна на предназначението на горецитираните 
УПИ.  

Съгласно АЧОС №760 от 26.09.2017 г. Община Завет е собственик на урегулиран 
застроен недвижим имот – дворно място с площ 2303 кв. м., а именно  УПИ ІІ-665 „Селкоп и 
ресторант“ от кв. 19 по плана на с. Брестовене, в който има построени три самостоятелни 
сгради, притежавани от трима съсобственици. На изток същият граничи с УПИ ІІІ-664 
предназначен за „Сватбена зала“. 

Предложението предвижда изработване на проект за  изменение на ПУП в две части 
ПР и ПЗ, с който предназначението на УПИ ІІ -665„Селкоп и ресторант“ от кв. 19 ще се 
преотреди на УПИ ІІ-665 „Производствени и складови дейности“, като се предвижда и 
вътрешна улица обслужваща сграда находяща се в УПИ ІІ-665„Селкоп и ресторант“  и 
предназначението на УПИ ІІІ-664„Сватбена зала“ от кв. 19 ще се преотреди на УПИ ІІІ-664 
„Обществено обслужващи дейности“, като се определят линии и начин на застрояване. 

Приложени са скица с предложение за изменение на подробен устройствен план, 
скица за частично изменение на ПУП. 

Предложението за изменение на ПУП- ПР, ПЗ се разгледа на заседание на ОбЕСУТ 
при Община Завет (протокол  №4/12.10.2017 г. Решение  №1), на което беше дадено 
положително становище за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР,ПЗ, при 
спазване на поставените забележки. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) , във връзка с чл. 134, ал. 2, респективно чл. 
134, ал. 1  т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                           
 



1. Разрешава процедура за изменение на действащия ПУП на с. Брестовене в частта на 
УПИ ІІ-665 „Селкоп и ресторант“ и УПИ ІІІ-664 „Сватбена зала“ от кв.19 по плана на с. 
Брестовене, по представеното предложение за изменение на подробен устройствен план. 

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

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  №23 от 18.10.2017  година 
 
        ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Разни. 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 3(трима)  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 263 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 
„Против”– 0(нула), „Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 3(трима) 

 
                                                          РЕШИ: 
 
1. Приема Становище във връзка с предстоящо закриване на Противопожарен участък 

Завет  на  „Служба  за пожарна безопасност и защита на населението”, както следва: 
 

            СТАНОВИЩЕ: Отчитайки волята на  населението на община Завет, предвид 
наличието на хиляди декари обработваема земеделска земя и  реализацията на  голям обем  
земеделска продукция, подлежаща на съхранение, както и наличието на многобройни  
пожари на територията на общината, Общинският съвет гр. Завет  изразява несъгласие със 
закриването на  Противопожарен участък Завет  на  „Служба  за пожарна безопасност и 
защита на населението”.  
 
         2. Възлага на Кмета на Община Завет да сведе настоящето становище на Общинския 
съвет до знанието на компетентните институции. 
         3. Упълномощава Председателя на Общинския  съвет да информира обществените 
медии със несъгласието на Общинския съвет със закриването на  Противопожарен участък 
Завет  на  „Служба  за пожарна безопастност и защита на населението”.  
         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 
 
 
 


