
                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

Протокол № 26 / 29.11.2005 година 

 

        ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

         ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

         ОТНОСНО:                                              

                                     

         2.1.Покриване на стойността на безплатните пътувания на учениците  до 16 

годишна възраст за  сметка на общинския бюджет. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 208: 

 

        208 На основание  чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното  самоуправление  и  местната 

администрация и чл.26 от Закона за народната просвета,  Общинският съвет гр.Завет определя: 

стойността на безплатните пътувания на учениците до 16 годишна възраст в частта  на 

недостига в размер на 2 500 лева да бъде за  сметка на:  местни дейности, дейност  53 532 – 

“Програми за временна заетост”, § 10-15 “Материали”  от   бюджета на Община гр.Завет   за 

2005 година.   

 

ОТНОСНО:                                              

       2.2.Промяна  на Решение № 61/1/ от Протокол № 7/16.03.2004 година  за предоставяне 

на възмездно право на ползване на общинска сграда – собственост в гр.Завет, 

ул.”Хр.Ботев”, кв.53, УПИ ІІ – “Зала за сватбени тържества и социален патронаж”.                                     

                                                                                

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 209: 

 

       209.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет  променя  срока за 

безвъзмездно ползване, определен с   Решение №61/1/ от Протокол №7/16.03.2004 год., като 

удължава  същия  до  края  на  изтичане на договора   между Община  гр.Завет и наемателя   

Сдружение “Рома – Завет – 2003”, сключен за ползване на имот: Едноетажна полумасивна 

сграда със застроена площ 264 м2 в гр.Завет, кв.53, УПИ ІІ - “Зала за сватбени тържества и 

работнически стол” – публична общинска собственост.    

 

ОТНОСНО:                                              

         2.3.Предложение за включване на обекти от общинската пътна мрежа, 

изграждането, реконструкцията или ремонта на които да бъдат  включени за 

финансиране през 2006 година. 

                                                                        

                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 210: 

 

        210. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет гр.Завет приема : 

         Списък – предложение за обекти от общинската пътна мрежа, изграждането, 

реконструкцията или ремонта на които да бъдат включени за финансиране през 2006 г. 



          

 

ОТНОСНО:                                              

     2.4.Постъпила молба Вх.№ 94.М – 167/ 26.10.2005 година от Мехмед Али Ешреф от 

с.Сушево за ликвидиране на съсобственост  между него и община Завет върху имот УПИ І  

от кв.42  по ПУП на с.Сушево – частна общинска собственост. 

                                                                        

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 211: 

         
         211/1/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 от ЗОС, чл.47, ал.1, т.2, 

чл.48, ал.3 и чл.55, ал.1, т.4  от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество Общински съвет гр.Завет заменя имот нива №008039 по плана за 

земеразделяне на с.Сушево  №006009 с площ 7.998 дка, трета категория, собственост на 

Мехмед Али Ешреф  от  с.Сушево  срещу: 

          дворно място на УПИ І от кв.42 по ПУП на с.Сушево  с  площ 2 450 м
2
,  частна общинска 

собственост  на  Община Завет. 

    211/2/. Възлага на кмета на общината да извърши сделката по установения ред. 

 

ОТНОСНО:                                              

    2.5.Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 

                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 212:      

          

         212/1/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.47, ал.1, т.1 и чл.48, ал.3 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Завет реши : 

        1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на жилищен имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр.Завет, ул. “Хан Крум” №59, кв.74, част от пл.№1033, 

представляващ полумасивна жилищна сграда със застроена площ 73 м2, лятна кухня със ЗП 43 

м2, навес със ЗП 18 м2 и дворно място от 1000/3940 м2, намиращ се във ІІ зона и съседи: 

североизток – пл. №1032, югоизток – ниви, югозапад – пл.№1034, северозапад - улица при 

начална тръжна цена 2 500 лв.  

2. Определя стъпка на наддаване в размер на 250 лв. - 10% от началната тръжна цена. 

3.Допълнително условие: купувачът се задължава в срок от пет години,  след 

придобиване на  имота,  да го  ползва  само за жилищни нужди.   

4. Определя депозит за участие в търга в размер на 250 лв. – 10% от началната тръжна 

цена. 

5. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община Завет 

срещу 30 лв., платими в брой в касата на общината. 

           212/2/. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на имота със спечелилия 

търга. 

 

          ОТНОСНО:                                              

         2.6.Отмяна на Решение № 204/2/  от Протокол № 25/ 31.10.2005 година на Общинския 

съвет гр.Завет. 

                                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 213:                                                                 



         213. Общинският съвет гр.Завет отменя  свое Решение № 204/2/  прието по Протокол № 25 

от 31.10.2005 г.  

 

 

ОТНОСНО:                                              

       2.7.Продажба на нежилищни   имоти – частна общинска собственост. 

 

                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 214:    

    

          214.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.47, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Завет реши : 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба 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. 

1.7. “Складове” с.Острово, кв.69, УПИ  І със ЗП 137 м2 с ОПС по АОС №60/14.11.1997 

год. при начална тръжна цена 2 106 лв. 

2. Определя стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 

3. Определя депозит за участие в търга в размер на: 

3.1. За имоти по т.т.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 - 10% от началната тръжна цена. 

3.2. За имота по т.1.7 - 50% от началната тръжна цена – 1 053 лв.. 

4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община Завет 

срещу 30 лв., платими в брой в касата на общината. 

     5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри спечелилите 

търга участници и да сключи договори за покупко-продажба на имотите със спечелилите търга 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



 

 

 

 


