ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 20 от 23.06.2021 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от
ОПФ.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 191
Към настоящия момент община Завет има сключени договори за наем на земи от
ОПФ, които изтичат на 30.09.2021 г. Предвид това е необходимо да се организира нова
процедура за отдаване под наем. На основание чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността
и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, отдаването на земите от общинския
поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите се извършва чрез търг
или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на
резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.
Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
Имотите, за които Община Завет ще организира търг са следните:
I. Имоти с краен срок 30.09.2021 г. землище Завет.
1. Поземлен имот с идентификатор 30065.49.17, с площ 14303 кв.м., НТП: Нива;
2. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.16, с площ 37469 кв.м., НТП: Нива;
3. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.14, с площ 13330 кв.м., НТП: Нива;
4. Поземлен имот с идентификатор 30065.140.28, с площ 13538 кв.м., НТП: Нива;
5. Поземлен имот с идентификатор 30065.92.15, с площ 10404 кв.м., НТП: Нива.
II. Имоти с краен срок 30.09.2021 г. землище с. Сушево.
1. Поземлен имот с идентификатор 70384.23.11, с площ 24015 кв.м., НТП: Нива;
2. Поземлен имот с идентификатор 70384.22.1, с площ 23441 кв.м., НТП: Нива;
3. Поземлен имот с идентификатор 70384.69.6, с площ 25435 кв.м., НТП: Нива;
4. Поземлен имот с идентификатор 70384.56.6, с площ 12501 кв.м., НТП: Нива;
5. Поземлен имот с идентификатор 70384.21.13, с площ 16629 кв.м., НТП: Нива.
III. Свободен имот в землище с. Брестовене.

1. Поземлен имот с идентификатор 06481.79.10, с площ 11036 кв.м., НТП: Нива.
Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2021 г., в Буква А. „Имоти, които
община Завет има намерение да предостави под наем”, за същите са възложени и
изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. С отдаването на горепосочените
имоти, ще бъдат осигурени допълнителни приходи на Община Завет.
Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване
на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;
2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи
и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от
горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в съответното населено място.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на
земеделските земи, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 и ал.
2 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 земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост, както
следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 30065.49.17, с площ от 14303 кв.м., трета
категория, местност „Голямата нива”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1066/24.11.2020 г. с начална
тръжна цена 826,71 лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.16, с площ от 37469 кв.м., трета
категория, местност „ Голямата нива”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1068/24.11.2020 г. с начална
тръжна цена 2 165,71 лв.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.14, с площ от 13330 кв.м., трета
категория, местност „ Голямата нива”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1067/24.11.2020 г. с начална
тръжна цена 770,47 лв.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 30065.140.28, с площ от 13538 кв.м., трета
категория, местност „Изворите”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ.
Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1070/24.11.2020 г. с начална
тръжна цена 782,50 лв.
1.5. Поземлен имот с идентификатор 30065.92.15, с площ от 10404 кв.м., трета
категория, местност „Дъбака”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ.
Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1069/24.11.2020 г. с начална
тръжна цена 601,35 лв.
1.6. Поземлен имот с идентификатор 70384.23.11, с площ от 24015 кв.м., трета
категория, местност „Турски лозя”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Сушево,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1081/03.02.2021 г. с начална
тръжна цена 1 311,22 лв.
1.7. Поземлен имот с идентификатор 70384.22.1, с площ от 23441 кв.м., трета
категория, местност „Турски лозя”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Сушево,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1080/03.02.2021 г. с начална
тръжна цена 1 279,88 лв.
1.8. Поземлен имот с идентификатор 70384.69.6, с площ от 25435 кв.м., трета
категория, местност „Български блок”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Сушево,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1083/03.02.2021 г. с начална
тръжна цена 1 388,75 лв.
1.9. Поземлен имот с идентификатор 70384.56.6, с площ от 12501 кв.м., трета
категория, местност „Юсеин гьол”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Сушево,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1082/03.02.2021 г. с начална
тръжна цена 682,55 лв.
1.10. Поземлен имот с идентификатор 70384.21.13, с площ от 16629 кв.м., трета
категория, местност „Турски лозя”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Сушево,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1079/03.02.2021 г. с начална
тръжна цена 907,94 лв.
1.11. Поземлен имот с идентификатор 06481.79.10, с площ от 11036 кв.м., пета
категория, местност „Мастан”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Брестовене,
общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1044/21.11.2019 г. с начална
тръжна цена 637,88 лв.
2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години за
имотите описани в т.1 на настоящото решение.
3. Определя стъпка за наддаване за имотите по т.1 – 5 % от началната тръжна
цена.

4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите по т.1 - 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. Спечелилият публичния търг участник, с който ще бъде сключен договор за
отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ следва да влезе във владение до
31.12.2021 г., с подписан протокол за предаване на имот.
7. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на земеделски
земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - „ниви“ да се
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено
място.
8. Общински съвет гр. Завет допуска предварително изпълнение на настоящото
решение с оглед осигуряване защита на важни и значими интереси на земеделските
производители, които следва в срок не по-късно до 31 юли 2021 година да регистрират
правните основания за ползваните от тях земеделски имоти за стопанската 2021/2022
г. пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Завет.
9. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на
Областния управител на Област Разград в 7 - дневен срок от приемането му.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград
по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез
Общински съвет гр. Завет.

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 № 20 от 23.06.2021 година
ПО ВТОРА ТОЧКА
Ново обсъждане на Решение № 189 по Протокол № 19 от 26.05.2021 год.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 192
С писмо № 08-00-042-002/02.06.2021 г. на Областния управител на Област
Разград е върнато за ново обсъждане Решение № 189 по Протокол № 19 от 26.05.2021
год.
Решението не е съобразено с разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.
Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА при отдаване под наем,
под аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при
разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, които се намират на
територията на съответното населено място извън територията на общинския център,
извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет
определя:
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;
2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски
земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти
от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в съответното населено място.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси на земеделските стопани,
които следва да регистрират правните основания за ползваните от тях имоти пред
Общинска служба „Земеделие“ гр. Завет не по-късно от 31 юли 2021 година е
необходимо да се допусне предварително изпълнение на решението.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 52, ал.
5, т. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
I. Изменя свое Решение № 189 по Протокол № 19 от 26.05.2021 год.
Относно: Отдаване на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2021/2022 г., както
следва:
1. Изменям т. 4 така:
„т. 4. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на
маломерни имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви“, „лозя“ и „трайни насаждения“ да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение в съответното населено място.
5. Допълвам решението с точка 5 със следния текст:
„т. 5. Допуска предварително изпълнение на решението с оглед
осигуряване защита на важни и значими интереси на земеделските
производители, които следва в срок не по-късно до 31 юли 2021 година да
регистрират правните основания за ползваните от тях земеделски имоти за
стопанската 2021/2022 г. пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Завет.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград
по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез
Общински съвет гр. Завет.
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 № 20 от 23.06.2021 година
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2021 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 193
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от
Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество с Решения № 151 по Протокол № 15/28.01.2021 г., № 169 по
Протокол № 17/31.03.2021 г. и № 187 по Протокол № 19/26.05.2021 г., Общинския
съвет - гр. Завет прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при Община Завет за 2021 г.
Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост
при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от
конкретни условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
От страна на физически и юридически лица има подадени заявления за
купуване на имоти – общинска собственост, затова е необходимо неговото
актуализиране.
Предвид на това предлагам да се направят следните допълнения в годишната
програма за 2021 г.:
В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел
ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за
предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 3 нови точки от т.28 до т.30, както
следва:
№ по
ред
28.
29.
30.

Описание на имота:
Дворно място с площ 1365 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 11
Идеална част от дворно място с площ 139/1014 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 16А
Идеална част от дворно място с площ 175/943 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 16Б

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за

общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при община Завет за 2021 г., както следва:
1.1. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за
предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 3 нови точки от т.28 до т.30, както
следва:
№ по
ред
28.
29.
30.

Описание на имота:
Дворно място с площ 1365 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 11
Идеална част от дворно място с площ 139/1014 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 16А
Идеална част от дворно място с площ 175/943 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 16Б

2. Допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 година да се публикува на интернет
страницата на община Завет след приемането й.
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, чрез
Общинския съвет – гр. Завет.
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 № 20 от 23.06.2021 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на
законно построена върху нея сграда, с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 11.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 194
Постъпило е заявление от лицето Мехнур Манав с Вх. № 94М-972-5/21.05.2021
г., жител на гр. Варна с искане за продажба на земя – частна общинска собственост,
върху която заявителят има законно построена жилищна сграда със застроена площ
50 кв.м. В заявлението си лицето е представил нотариален акт за покупко – продажба
на недвижим имот с № 13, том II, рег. № 2025, дело № 189 от 19.05.2021 г., където е
видно, че същият е изцяло собственик на жилищната сграда. Община Завет е
собственик на земята, съгласно акт за частна общинска собственост № 475/13.07.2001
г.
Редът за продажба на общинска земя на собственика на законно построена
върху нея сграда е описан в чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС:
Чл. 35, ал. 3 Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика
на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг
или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
Чл. 41, ал. 2 Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти
- общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните
им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени
по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при
провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права
върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените,
определени от общинския съвет.
Съгласно чл.39, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет гр. Завет продажбата
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху
нея сграда, се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет, без
търг или конкурс.
Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при община Завет за 2021 г., изготвена е пазарна
оценка на имота от лицензиран оценител, както и данъчна оценка от МДТ – Завет.
Общински съвет – гр. Завет също така трябва да се съобрази и с разпоредбата
на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, който гласи, че при отдаване под наем, под аренда, при

ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти
и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното
населено място извън територията на общинския център, извън случаите на
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.3 и чл. 41,
ал.2 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно
място с площ 1365 кв.м., с УПИ ХI – 153 от кв. 12 по ПУП на с. Острово, общ. Завет,
обл. Разград в размер на 5187,20 лв. без ДДС.
2. Да се продаде на Мехнур Манав, жител на гр. Варна, недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в с. Острово, ул. „Бели лом“ № 11, с УПИ
ХI – 153 от кв. 12 по действащ ПУП на селото, с площ 1365 кв.м., за сумата от 5187,20
лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 5100,60 лева. Имотът е отреден за жилищно
строителство, за същия има съставен АЧОС № 475/13.07.2001 г.
3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за
продажба на имота, описан в т.2 от настоящето решение.
4. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на
социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Острово, Община
Завет.
5. 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, чрез
Общинския съвет – гр. Завет.
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 № 20 от 23.06.2021 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Разпореждане с недвижим имот, собственост на община Завет в с. Веселец.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 195
В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от страна на
физическо лице за закупуване на недвижим имот, находящ се в с. Веселец, с адрес ул.
„Хан Аспарух“ № 2А с площ 1294 кв.м. За имота има съставен АЧОС № 1084/13.04.2021
г., вписан в Служба по вписванията.
Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 г., приета от Общински съвет Завет, с която са
определени общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през
2021 г.
В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е
определен редът за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на
сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти
изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса.
Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна
сделка.
За недвижимия имот - празно дворно място с площ 1294 кв.м., находящ се в с.
Веселец кв. 53 УПИ ХI – 477, съгласно действащия ПУП на с. Веселец, одобрен със
заповед № 65/03.05.1988 год. на кмета на община Завет, ул. „Хан Аспарух“ № 2А, е
изготвена данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от лицензиран оценител,
както следва:
Данъчна оценка на имота: 4 395,70 лв.
Пазарна оценка на имота: 4 917,40 лв.
С продажбата на имота ще се реализира годишната програма, както и ще
постъпят и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една страна, а от друга ще
бъде удовлетворено желанието на заявителя - жител на Община Завет.
Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под
аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане
с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на
съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;
2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго
общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски
земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти
от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в съответното населено място.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал.
2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 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 извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот в с.
Веселец – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Празно дворно място с площ 1294 кв.м., находящ се в с. Веселец кв. 53 УПИ
ХI – 477, съгласно действащия ПУП на с. Веселец, одобрен със заповед №
65/03.05.1988 год. на кмета на община Завет, ул. „Хан Аспарух“ № 2А. За имота има
съставен АЧОС № 1084/13.04.2021 г.
Данъчна оценка на имота: 4 395,70 лв.
Пазарна оценка на имота: 4 917,40 лв.
Определя начална тръжна цена: 4 917,40 лв.
2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1.
3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната
тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 %
от началната тръжна цена.
5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за
продажба на горепосочения имот по законоустановения ред.
6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са
неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси.
7. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват
за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и
техническата инфраструктура на територията на с. Веселец, Община Завет.
8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр.
Завет.
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 № 20 от 23.06.2021 година
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен
безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания
(окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.001-0038 „Реконструкция и
рехабилитация на улици в населени места на община Завет“ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 196
Община Завет е конкретен бенефициент по проект № BG06RDNP001-7.0010038 „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община
Завет“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Съгласно Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд
„Земеделие“ гр. София, от една страна, и Община Завет, от друга страна, ползвателят
може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта при условията на чл. 14 от НАРЕДБА № 12 от
25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Към настоящия момент Община Завет е получила авансово плащане в размер
на 541 107,69 лв. за покриване на разходи за авансови и междинни плащания по
сключени договори с изпълнители. Предстои извършване на окончателни плащания
по договори с изпълнители в размер на 619 810,30 лв. (словом: шестстотин и

деветнадесет хиляди осемстотин и десет лева и тридесет стотинки) без ДДС.
Окончателният размер на помощта за изплащане се определя от фонда в срок не покъсно от три месеца след подаване на заявката за окончателно плащане.
За финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз, може да се отпускат временни безлихвени заеми от централния
бюджет по бюджетите на общините при условия и по ред, определени с акт на
Министерския съвет. За периода 2014-2020 г. това е ПМС № 215/05.10.2018г. за
условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет
по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни
плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.
Съгласно чл. 1, ал. 1 на ПМС № 215/05.10.2018 г. , Безлихвен заем от
централния бюджет може да бъде отпуснат на община с одобрен проект по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 2020 г.), която отговаря на следните условия:
1. сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие" за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ или административен договор;
2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект;
3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на
финансови корекции;
4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие", освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила.
Съгласно ал. 2 на чл. 1, в случай на наложени финансови корекции общината
трябва да е изпълнила условията по ал. 1, т. 1 и 2 и да е извършила действителни
плащания към изпълнителите по съответния проект в размер, равен на стойността на
наложените финансови корекции съгласно сключеното допълнително споразумение
по ал. 1, т. 3.
Община Завет е изпълнила горепосочените условия и може да кандидатства за
отпускане на безлихвен заем.
Заемът се отпуска на общината за извършване на окончателно плащане на
разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия
размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за
плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд
„Земеделие“. Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на
окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на
окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като
подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва размерът на заема,
за който кандидатства. Разликата между заявения размер на разходите за
изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от
Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината.

Предложението е да се вземе решение за поемане на краткосрочен общински
дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово
финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект BG06RDNP001-7.001-0038
„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“ по
реда на Постановление на Министерски съвет №215 от 05.10.2018 г. за условията и
реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите
на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. и тяхното възстановяване.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с
чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) , чл. 3, т. 5, чл. 5, ал .1, т. 5,
чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг (ЗОД), във връзка с чл. 1 от ПМС №215 от
05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от
централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за
междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и чл. 5, ал. 1, т. 9
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Завет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр.
Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Завет да поеме краткосрочен общински дълг под
формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране
на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.001-0038
„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“
финансиран с Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, при следните основни
параметри:
- Максимален размер на дълга – 619 810,30 лв. (словом: шестстотин и
деветнадесет хиляди осемстотин и десет лева и тридесет стотинки);
- Валута на дълга – лева;
- Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за
публичните финанси;
- Начин на обезпечаване – одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер
на ползвания заем по Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г.;
- Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – с получаване на окончателно плащане по проект
„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“
финансиран с Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане

на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони;
- Източници за погасяване – получената сума по одобрената безвъзмездна
финансова помощ в размер на ползвания заем по Договор № BG06RDNP001-7.0010038-C01 от 14.05.2019 г.;
- Начин на погасяване - еднократна погасителна вноска при получаване на
окончателното плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г.;
- Максимален лихвен процент – 0 % /безлихвен заем/;
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се дължат/без
такси, комисионни и други;
2. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими правни
и фактически действия за изготвяне и подаване на Заявка за безлихвен заем от
централния бюджет съгласно образец на Държавен фонд „Земеделие“, както и да
извърши всички законови действия свързани с поемането на краткосрочен общински
дълг под формата на безлихвен заем по реда на Постановление № 215 от 12.10.2018 г.
на Министерски съвет за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми
от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на междинни и
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, с цел извършване на плащане на
изпълнените дейности по проект № BG06RDNP001-7.001-0038 „Реконструкция и
рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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 № 20 от 23.06.2021 година
ПО СЕДМА ТОЧКА
Свикване на Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих
на 24.06.2021 г.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 197
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило писмо с Вх. № 03332/09.06.2021 година от Управителя на „ВиК” ООД гр. Исперих – инж. Айдън
Мехмед, с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на
„ВиК” ООД гр. Исперих на 24.06.2021 г. от 9.30 часа в административната сграда на
дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред:
1. Приемане Доклад на Управителя за дейността на «В и К» ООД гр. Исперих
през 2020 г., приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и
разпределение печалбата, съгласно т. 3 от РзМС № 1 от 28.04.2021 г.
2. Освобождаване от отговорност на Управителя на «В и К» ООД гр. Исперих за
2020 г.
3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2021 г. на «В и К» ООД гр. Исперих.
4. Разни.
Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото
събрание на «В и К» ООД гр. Исперих се гласува по ред, определен от Общинския
съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет
Завет да определи конкретна позиция за всяко отделно решение и да възложи на
представителя на общината в Общото събрание на «В и К» ООД гр. Исперих, да
гласува по съответния начин.
Предвид гореизложеното и на основание чл.138, ал. 1 във връзка с чл. 139, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 16 от Дружествения договор на «В и К» ООД гр. Исперих, на
основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет за участие
в насроченото Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих на

24.06.2021 г. от 9.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в
гр. Исперих, ул. «Боровец» №1.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на съдружниците на «В и
К» ООД гр. Исперих.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 от дневния ред – Приемане Доклад на Управителя за дейността на
«В и К» ООД гр. Исперих през 2020 г., приемане на Годишния финансов отчет на
дружеството за 2020 г. и разпределение печалбата, съгласно т. 3 от РзМС № 1 от
28.04.2021 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр.
Исперих, да гласува «Въздържал се» следното:
Решение 1: Приема Доклад на Управителя за дейността на «В и К» ООД гр.
Исперих през 2020 г. и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и
разпределение печалбата, съгласно т. 3 от РзМС № 1 от 28.04.2021 г.
3.2. По т. 2. от дневния ред - Освобождаване от отговорност на Управителя на
«В и К» ООД гр. Исперих за 2020 г., представителят на Община Завет в Общото
събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «Въздържал се» следното:
Решение 2: Освобождава от отговорност Управителя на «В и К» ООД гр.
Исперих за 2020 г.
3.3. По т. 3. от дневния ред - Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2021 г. на «В и К» ООД гр. Исперих, представителят
на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува
«Въздържал се» следното:
Решение 3: Определя „Одиторска и счетоводна компания” ООД с адрес гр.
Велико Търново, бул. „България” № 21, вх. Б, ет. 1, с ключов одитор Татяна Петкова
Йоркишева за заверка на ГФО за 2021 година.
3.4. По т. 4 от дневния ред – Разни: Представителят на Община Завет в Общото
събрание на дружеството да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита
интересите на гражданите на Община Завет.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр.
Завет.
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 № 20 от 23.06.2021 година

ПО ОСМА ТОЧКА
Определяне размер на
дейността му за 2021 година

разходите на общинския съветник във връзка с
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 1
(един), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 198
Съгласно чл.18, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(Приет с Решение № 15 по Протокол № 03 от 16.12.2019 г., изм. и доп. с Решение №
118 по Протокол № 12 от 22.10.2020г., изм. и доп. с Решение № 160 по Протокол №
16 от 25.02.2021г. на Общински съвет гр. Завет) „В съответствие с разпоредбата на
чл.34, ал.4 от ЗМСМА, разходите на общинския съветник във връзка с дейността му за
пътни, за канцеларски материали, за комуникации, за организиране на приемни, за
повишаване на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с избирателите от
общината, за ползване на клубни бази, зали и други, се поемат от общинския бюджет
срещу представена лична декларация от общинския съветник по образец, съгласно
Приложение № 1. Същите се изплащат в края на всяко полугодие на календарната
година в размер, определен с решение на Общинския съвет.”
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 34, ал.
4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал. 6 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Определя размер на
разходите на общинския съветник във връзка с
дейността му за пътни, за канцеларски материали, за комуникации, за организиране на
приемни, за повишаване на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с
избирателите от общината, за ползване на клубни бази, зали и други за 2021 година на
стойност 400.00 (четиристотин) лева, платими по банков път, след представена лична
декларация от общинския съветник по образец в срокове, както следва:
1.1. за първото полугодие на 2021 година – през м. юли - 200.00 лева;
1.2. за второто полугодие на 2021 година –през м. декември – 200.00 лева.

2. Средствата да бъдат изплатени от дейност 123 “Общински съвети” параграф
10-00 “Издръжка”, параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“.
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, чрез Общински съвет гр.
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

