
                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

 

                                                                                                

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

От заседание на Общинския съвет гр.Завет , обл.Разград 

Протокол № 23 / 27.09.2005 година 

 

        ПО ВТОРА  ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:     

          2.1.Определяне размера на земеделските земи от ОПФ за оземляване на 

малоимотни и  безимотни граждани чрез отдаване под наем за стопанската 

2005/2006 година.                                                                          

                                               Р  Е  Ш   Е  Н  И  Е  № 195 : 

 

        195/1/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от НОБМГ на МС, във 

връзка с чл.126, ал.2 и чл.128, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Завет определя: 

              1.Размерът    на земите по землища от  Общинския поземлен фонд, които ще 

бъдат отдадени под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2005/ 

2006 година е както следва: 

                 1.1.Землище гр.Завет                                - 730 дка 

                 1.2.Землище с.Острово                             - 350 дка 

                 1.3.Землище с.Брестовене                        - 228 дка 

                 1.4.Землище с.Веселец                             - 474 дка 

                 1.5.Землище с.Прелез                               - 379 дка 

                 1.6.Землище с.Сушево                              - 572 дка 

                 1.7.Землище с.Ив.Шишманово                - 100 дка 

                        Всичко за общината                          2  833 дка 

 

              2.Годишна  наемна цена 6.00 / шест/ лева за декар площ на отдаваните под наем 

земеделски земи от ОПФ. 

       195/2/. След  приключване на  работата на комисиите по оземляване  на  

безимотните и малоимотните граждани,   в срок  от  два месеца, да  се изготви  и 

представи в Общинския съвет списък на лицата, на които е предоставена земя, като 

този списък включва:  трите имена на лицата, размера на предоставената земя,  № на 

парцела  и местността,  № на квитанцията , с която е  платен наема. 

 

ОТНОСНО:        

          2.2.Определяне  конкретния брой на паралелките, групите и конкретната 

численост на персонала в училищата, детските градини и обслужващите звена на 

територията на община Завет през учебната 2005 / 2006 година. 

 

                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 196: 

 

      196. На основание Чл. 15,  ал. 1 и ал.2 от Наредба №5 /14 май 2002 г за нормите за 

задължителна преподавателска работа и нормативите за числеността  на 

персонала в системата на народната просвета и §1 ал.1 от Наредба №7 



/29.12.2000 г за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена , Общински съвет 

Завет определя конкретния брой на паралелките,  групите и конкретната 

численост на персонала в училищата, детските градини и обслужващите звена в 

Община Завет  за учебната 2005 / 2006 година, както следва: 

 
 

№ Училище, детска градина, 

обслужващо звено / населено 

място 

Брой на 

паралел-

ките 

Брои на 

ПИГ 

Брой 

групи в 

Детска 

градина 

Численост 

на 

персонала 

1 2 3 4 5 6 

1 СОУ  - гр. Завет 20 4 - 47 

2 ОУ  с.Брестовепе 14 5 - 30,8 

3 ОУ  с.Острово 13 5 - 29,8 

4 ОУ с. Веселец 8 3 - 17,5 

5 ОУ с. Сушево 7 3 - 17 

6 ОУс. Прелез 4 1 - 9,7 

7 НУ 

с.Ив.Шишманово 

2 1 - 3,5 

8 ОДЗ"Слънчо" 

гр. Завет 
- - 5+1 24 

9 ЦЦГ"Червена шапчица" 
С.Брестовене 

- - 5 20 

10 ЦЦГ "Радост" 
С.Острово 

- - 5 21 

11 ЦДГ "Пролет" 

С.Веселец 

- - 2 8 

12 ЦЦГ"Осми март" 
С.Сушево 

- - 1 6,5 

13 ЦЦГ"Славейче" 
С.Прелез 

- - 1 4 

14 ЦДГ – “Калина Малина” 

с.Ив.Шишманово 

- - 1 1,5 

15 ОДК – гр. Завет - - - 4,7 

16 Други дейности към 

Направление"Образование" 

- - - 3 

17 Всичко 68 22 22 248 

 

 

ОТНОСНО:     

    
          2.3.Наредба  за изменение и  допълнение  на Наредба № 9 на ОбС – Завет. 

                                                                           

                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 197: 

 



        197. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общинският 

съвет гр.Завет приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №  на  

Общинския съвет за определянето и администрирането на местни такси, цени  на 

услуги и права на територията на  община Завет. 

 

         

ОТНОСНО:    

          2.4.Непродадени обекти, включени в списъка за приватизация през  2004 

година. 

                                                                           

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 198 : 

 

       198. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2, т.3, чл.4, ал.2 и 

чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.6, ал.1 от 

Наредбата за търговете и конкурсите,  чл.7, т.12 от Наредба №14 за устройство и работа 

на органите за приватизация  и следприватизационен контрол, Общински съвет гр.Завет 

реши : 

         1. Да се проведе нов публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищни имоти при начални тръжни цени, както следва : 

1.1. Болница гр.Завет, кв.50, УПИ І: 

1.1.1. Сграда “Болница” - двуетажна масивна сграда “Болница” със ЗП 173 

м2 с ОПС по АОС №120/15.09.1999 год. – 9 558 лв.. 

1.1.2. Сграда “Гаражи” - едноетажна масивна сграда със ЗП 90 м2 с ОПС по 

АОС №120/15.09.1999 год. – 2 268 лв. 

1.2. Физиотерапия гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ – “Поликлиника” - двуетажна 

масивна сграда със ЗП 100 м2 с ОПС и едноетажна масивна сграда със ЗП 108 м2 с 

ОПС по АОС №98/19.07.1999 год. – 5 022 лв. 

1.3. Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ - масивна сграда със ЗП 96 м2 и 

пристройка към нея в строеж със ЗП 101.1 м2, полумасивна сграда със ЗП 33 м2 и 

дворно място от 505 м2 по АОС №177/16.05.2000 год. – 9 720 лв. 

1.4. Стоматологичен кабинет - Обособена част със ЗП 19.25 м2 с ОПС от І етаж 

на Здравна служба с.Прелез, кв.49, УПИ V по АОС №14/29.05.1997 год. – 729 лв. 

1.5. Бивша детска градина в гр.Завет, кв.50,УПИ ІІІ – “Поликлиника” – 

двуетажна масивна сграда със ЗП 930 кв.м и дворно място от 5 910 кв.м по АОС № 

744/20.07.2004 година – 38 880 лв. 

1.6. Обособена част от бивша “Млечна кухня” с.Острово, кв.69, УПИ  І със ЗП 

19.72 м2 с ОПС по АОС №60/14.11.1997 год. – 600 лв. 

          2. Ограничение за участие в публичния търг с явно наддаване : По т.т.1.1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 ще се допускат правоспособни лекари, стоматолози и среден медицински 

персонал. За останалите обекти ще се допускат физически и юридически лица, 

регистрирани на територията на Община Завет. 

3. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща в брой в 

левове в касата на Община Завет в деня на подписване на договора за продажба, като не 

се допускат други платежни средства. 

4. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена за съответния 

имот. 

5. Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за 

съответния имот, който следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 31-ия ден 

включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 



6. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 208 на 

Община Завет срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 30-ия ден 

включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

7. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на Община Завет до 17.00 часа на 31-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 17.00 часа 

на 38-ия ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен 

вестник”. 

8. Оглед на обектите се извършва до 31-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна 

документация и предварителна заявка, а при повторен търг - до 17.00 часа на 38-ия ден 

включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

9. Търгът ще се проведе на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в 

“Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в административната сграда на 

общината. 

10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 40-ия ден от 

датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната 

зала в административната сграда на общината. 

              11. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да 

представи на Кмета на Община Завет протокол от търга. Възлага на Кмета на общината 

в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи 

със заповед спечелилия търга участник. 

        12. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за покупко-продажба 

със спечелилия търга. 

ОТНОСНО:     

          2.5.Приемане на решение за провеждане на заседание на Общинския съвет 

извън територията на община Завет.  

 
                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  199 : 

                                              

         199.На основание чл.4, ал.3 от Правилника за организация на работа на 

Общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинската 

администрация ,Общинският съвет гр.Завет  насрочва  на 11.10.2005 година от 17.00 

часа в комплекс “Калето” в  гр.Свищов провеждането на тържествено заседание, 

посветено на Деня на българската община – 12 октомври.   

 

 

                                                                         

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 


