
                          

 

 

 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          1.2.Продажба на нежилищен имот – частна общинска собственост. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

           По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следното 

 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Е: 

 

            285. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.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 нежилищен имот: 
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 при начална 
тръжна цена 38 880 лв. 

2. Определя стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена – 3 888 лв. 
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена – 

3 888 лв. 
4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община Завет 

срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 
5. 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. 
 

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 



 

 

 

 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          

           1.3.Застраховане на обект “Рехабилитация на път ІV – 23019 “Завет- Сушево” от 

км 1+100 да км 6+850, реализиран от Община Завет чрез безвъзмездна финансова помощ по 

програма  САПАРД. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

           По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следното 

 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Е: 

 

          286. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинският съвет гр.Завет дава съгласие 
кмета на Община Завет да застрахова обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 “Завет – 

Сушево” от км 1+100 до км 6+850” в полза на ДФ “Земеделие” за срок от 5 години от собствени 

приходи.  

 

           

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          1.4. Кандидатстване на Община Завет за безвъзмездна финансова помощ за 

обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и 

културни традиции по програма  САПАРД. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община           

           По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следното 

 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Е: 

 

           287. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с т.9 от Приложение №3 към 

чл.10, ал.1 и 2 от Наредба №38/27.08.2003 год. за  предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и 

културни традиции по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за 
развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), Общинският 
съвет гр.Завет дава съгласие за кандидатстване на Община Завет пред програма САПАРД за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на част от уличната мрежа на 
Община Завет.  
 

 

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                      OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          1.5.Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 9  за  определянето и 

администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на  община  

Завет.  

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следното 

 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Е: 

 

        288.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет приема Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба  № 9 на Общинския съвет за  определянето и 

администрирането на  местните такси , цени на  услуги и права на територията на община Завет.  
 

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          1.6.Регламентиране  на  таксиметровия превоз на територията на  община Завет. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община         

        След кратка размяна на мисли и с  последвалото гласуване общинският съвет прие 
следното 

 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Е: 

 

        289.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.24а от Закона за 
автомобилните превози и чл.24, ал.3 и ал.4 от Наредба № 34/ 06.12.1999 година  за таксиметров 
превоз на пътници ,издадена от Министъра на транспорта, Общинският съвет гр.Завет: 
           1.Определя срок за валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници една 
година от датата на издаването. 

           2.Определя  местостоянки за таксита на територията на общината, както следва: 
� гр.Завет – на паркинга на старата автоспирка ул.”Освобождение” № 58; 

� с.Брестовене – площада на автоспирката – ул.”Н.Й.Вапцаров”№2; 

� с.Острово – до сградата на кметството – ул.”Хемус” № 34А; 

� с.Прелез – пред сградата на читалището; 

� с.Сушево – до ОУ “В.Левски” – ул.”Трети март” №40; 

� с.Веселец – ул.”Европа” – площада; 
� с.Иван Шишманово – срещу автоспирката на ул.”В.Левски” № 12. 

 

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                       OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.7.Предложение за частично изменение на кв 130 по ПУП на гр.Завет. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следните 
 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Я: 

 

       290/1/. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.9, ал.2 и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия ПУП на гр.Завет за 
квартал 130.  

       290/2/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост новообразуваният 
парцел за трафопоста да се актува като частна общинска собственост. 
   

 

               

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          

         1.8. Предложение за частично изменение на кв 114 по ПУП на гр.Завет. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следните 
 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Я: 

 

        291/1/. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.9, ал.2 и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия ПУП на гр.Завет за 
квартал 114. 

        291/2/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост новообразуваният 
парцел за трафопоста да се актува като частна общинска собственост. 
 

 

 

 

 

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.9.Промени в общинската транспортна схема. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

        По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следните 
 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Я: 

 

         292/1/.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба №2 

от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили /обн. ДВ бр. 32 от 29.03.2002 

г., в сила от 29.03.2002 г./, Общинският съвет гр. Завет утвърждава следните нови автобусни 

линии:  

                 1. Завет-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово и обратно, с часове на тръгване от 
гр.Завет 6.00 ч. и 7.25ч., като допълнение на утвърдената общинска транспортна схема с 
Решение №65/29.03.2000 г. на Общински съвет гр.Завет 
 

                1.1 Завет–Острово–Брестовене – Завет с час на тръгване от гр.Завет 6.22 ч. като 

допълнение на утвърдената общинска транспортна схема с Решение №65/29.03.2000 г. на 
Общински съвет гр.Завет 
 

         292/2/. Закрива автобусна линия Острово-Завет с час на тръгване от с.Острово 6.10 ч. от 
утвърдената общинска транспортна схема с Решение №65/29.03.2000 г. на Общински съвет 
гр.Завет 
 

          

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          

         1.10. Предложение за частично изменение на кв  53 по ПУП на гр.Завет. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

        По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 
общинският съвет прие следните 
 

                                                       Р  Е  Ш Е  Н  И  Я: 

 

        293/1/. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия ПУП на гр.Завет за 
квартал 53. 

        293/2/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост новообразуваният 
парцел за трафопоста да се актува като частна общинска собственост.                                                      
 

 

           

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 36 / 10.10.2006  година 
 

 

           

          

    ПО ВТОРА ТОЧКА 

    РАЗНИ. 

 

    С последвалото гласуване  Общинският съвет прие следните 
 

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

        294/1/.На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  Общинският съвет изгражда Временна 
комисия в състав от 5 члена със задачата да  състави списък на обектите, които  застрашават 
живота и здравето на хората от общината и да посочи мерки  за тяхното  обезопасяване. 
        294/2/.В състава на Временната комисия  да влязат трима общински  съветници и двама 
експерти от общинската администрация, посочени от  Кмета на Общината, както следва :: 

� Хайредин Хюсеин Хюсеин 

� Емил Калинов Стефанов 
� Еленка Станчева Дянкова 
� Експерт ТСУ 

� Експерт ТСУ 

 

           

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 


