
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол  №  24 от  30.09.2013  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

            1.1. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Завет 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 166: 

 

     С приемането и обнародването на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 
13.07.2012 г.), са приети нови задължения и отговорности за органите на местното 
самоуправление и местните администрации в областта на управление на отпадъците. 
     Новите задължения на общините, съгласно Закона за управление на отпадъците, 
които са в сила от 01.01.2013 г., налагат приемане на нова Наредба за управление на 
отпадъците на територията на Община Завет, съгласно чл.22 от закона. 
     Цели, които се поставят с приемането на Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на Община Завет. 

1. Основната цел, която си поставя наредбата е екологосъобразното управление 
на отпадъците на територията на Община Завет с цел предотвратяване, намаляване или 
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и 
околната среда. 

2. В наредбата се уреждат правата и задълженията на физическите и 
юридическите лица и едноличните търговци, учрежденията и организациите и 
взаимоотношенията между тях, при поддържането и опазването на чистотата и 
управлението на отпадъците на територията на община Завет. 

3. Наредбата определя контрола, административните нарушения, които могат да 
бъдат извършени и размера на глобите, на които подлежат в тази връзка физическите 
лица, съответно юридическите лица и едноличните търговци. 

 
        Очаквани резултати от приемането на Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на Община Завет. 

1. При спазване на изискванията, уредени в наредбата, се създават условия за 
поддържане на чиста околна среда. 

2. Ще се създадат предпоставки и необходими условия за планиране, 
организиране и контрол върху управлението на дейностите свързани с отпадъците, 
които се образуват на територията на Община Завет, съобразно нормативните 
изисквания на Закона за управление на отпадъците. 
 

         Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

         Предлаганият проект на нормативен акт е в съответствие с действащата 
нормативна уредба на Република България, както и с европейското законодателство. 



 
         Настоящият проект  на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Завет  в съответствие с изискванията на чл.26,  ал.2 от Закона за нормативните 
актове  е публикуван в Интернет страницата на Община Завет, секция Общински съвет 
– „Проекти на нормативни документи” на  15.08.2013 г.  
         Към настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили. 
         Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от Закона за 
нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 17, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.22 от Закона за 
управление на отпадъците, чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация /ПОДОСНКВОА/, Общинският  съвет гр. Завет   
 

РЕШИ: 

 

       1.Приема  Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Завет. 
 

       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. 
 
 
 

ОТНОСНО: 

           1.2.Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при община Завет за 2013 година. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

          Общинският съвет гр.Завет 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 1 /един/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 167: 

 

С Решение №113 от Протокол №16/15.02.2013 година на Общински съвет 
гр.Завет е приета  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2013 г.,  изм. с Решение №137 по Протокол 
№19/22.05.2013 г. на Общински съвет Завет, изм. с Решение № 146 по Протокол № 
21/12.07.2013 г. 

Съгласно Раздел VІІ на програмата същата подлежи на актуализация,  при 
възникнала необходимост през годината. 

Постъпили са 2 групови заявления от: 

Г-н Гюнер Юдаи, в качеството на Кмет на с.Веселец с Вх.№94-01-1/31.07.2013 г. 
с приложен списък към него на всички желаещи да закупят част от поземлен имот с 
номер 055009 в землището на с.Веселец, общ.Завет с площ 183,655 дка, трета 
категория, местност „Бююк мезарлък”. За имота има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 38 от 03.02.2009 год., вписан под № 99, том І, вх.рег.№ 275 от 



06.02.2009 година в Служба по вписванията гр. Кубрат. Земеделската земя от 
общинския поземлен фонд е с начин на трайно ползване „Нива”   и  

          Г-жа Зелиха Руфад, в качеството на Кмет на с.Прелез с Вх.№94-01-2/31.07.2013 г. 
с приложен списък към него на всички желаещи да закупят част от поземлен имот с 
номер 017002 в землището на с.Прелез, общ.Завет с площ 195,351 дка, трета категория, 
местност „Каршъ тарла”. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
39 от 03.02.2009 год., вписан под № 100, том І, вх.рег.№ 276 от 06.02.2009 година в 
Служба по вписванията гр. Кубрат. Земеделската земя от общинския поземлен фонд е с 
начин на трайно ползване „Нива”.  

Имотите, предмет на интереса,  не са включени в Годишната програма за 2013-та 
година и е необходимо същата да се допълни и актуализира. 

 
Във връзка с гореизложеното  и  на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.12  от ЗМСМА  

във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.4а, ал.2 от Наредба № 2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Завет и т.1, 
Раздел VІІ от заключителните разпоредби на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2013 г., приета с 
Решение №113 от Протокол №16/15.02.2013 година  на  ОбС-гр.Завет, Общинският 
съвет  гр.Завет   

                    Р Е Ш И:  

 
  1. Приема актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост при Община Завет за 2013 г. както следва: 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2013 год. 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската 
собственост на територията на община Завет за периода 2013 - 2015 година, приета с Решение 
на Общински съвет - гр.Завет. 

2. Основна цел на настоящата програма е практическата реализация на приоритетите за 
изпълнение на стратегията. 

3. Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска 
собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2013 год. 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

А. ПРИХОДИ: 1 129 796,62 лв., в т.ч.  

• от наеми – 72 596,62 лв. 
• от продажби по реда на ЗОС – 985 000,00 лв. 
• от продажби по реда на ЗПСК – 0,00 лв. 
• от вещни права – 0.00  лв. 

 

1. От незастроени имоти: 

1.1. Наем: 2 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти - 1 000.00 лв. 



1.2. Продажби: 

1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 6 бр.имот – 204 000.00 лв.                                                                                                                                
1.2.2. По реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол: 0 броя – 0,00 лв. 
1.3. Вещни права: 4 броя – 10 000,00 лв. 
 

2. От застроени имоти 

2.1. Жилищни имоти - 0 бр. имоти – 0 лв. 

2.2. Нежилищни имоти 

         2.2.1. Наем: 11 обекта - 18 000,00 лв. 
          2.2.2. Продажба: 6 броя - 183 000,00 лв. 
          2.3. Вещни права: 1 броя – 0,00 лв. 

 

             3. От общински поземлен фонд 

3.1. Наем: 7 863,10 дка – 72 596,62 лв. /ниви, пасища и мери + аренда с.Сушево/ 
3.2. Продажба:1 000 дка - 650 000,00 лв. 
 

4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя – 0.00 лв. 
 

5. Имоти, върху които Община Завет има намерение да внесе като непарична 

вноска в капитала на търговските дружества: 0.00 лв. 
 

6. Продажба на транспортни средства:  3 броя – 1 200.00 лв.  
 

Б. РАЗХОДИ: 2 500 лв. 

1. За изготвяне на оценки – 500.00 лв. 
2. За издаване на скици и удостоверения – 1 000.00 лв. 
3. За обяви – 1 000.00 лв. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

 

1. Незастроени имоти 

1.1. Наем 

№ Имот 

1. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Брестовене, кв.13 
– „За озеленяване” 

2. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Острово, кв.69, 
УПИ І – „Читалище, младежки клуб и озеленяване” 

 

1.2. Продажби 

1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 

№ Имот 

1. Имот в гр.Завет, кв.68, УПИ ІІІ – 1004 „За производствени и складови дейности” 
2. Имот в гр.Завет, кв.85, УПИ Х – „Жил. строителство” 
3. Имот в гр.Завет, кв.98, УПИ ІІ – „Автогара и таксиметрова станция” 
4. Дворно място в с.Острово, кв.69, УПИ ХV – 847 
5. Имот в гр.Завет, кв.48, УПИ І – 1575 „Жилищно строителство” , 

(УПИ ХІІІ-1575 „За обществено обслужване) 
6. Имот в с.Веселец, кв.6, УПИ ІІ-60 
7. Дворно място в с.Прелез, с площ 5/825 ид.части от УПИ V-259, кв.32  

              

 1.2.2. По реда на ЗПСК – 0 бр. 
 1.3. Вещни права : 



№ Имот 

1. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.98, УПИ І – „Жилищно строителство” 
2. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.134, УПИ І – „Жилищно строителство” 
3. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.82, УПИ І – „Жилищно строителство” 
4. Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура  

 

2. Застроени имоти 

2.1. Жилищни имоти – 0 бр. 

2.2. Нежилищни имоти 

             2.2.1. Наем: общо имоти, отдавани под наем 10 бр., както следва: 
№ Имот 

1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2 
2. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 21 с площ 27,00 м2 
3. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 10,83 м2 
4. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2 
5. Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2 
6. Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене  
7. Помещения в Читалище с.Острово с площ 40,26 м2 
8. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 11,78 м2 
9. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 
10. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 32,54 м2 

 

2.2.2. Продажба: общо имоти, предлагани за продажба 7 бр., както следва:  
№ Имот 

1. Имот в гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ -  „Търговски комплекс” 
2.  Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка” 
3. Втори етаж на бивш „Здравен дом” с.Брестовене, кв.13, пл.№668 
4. Имот в с.Веселец, кв.28, УПИ ХІІ – „Приемателен пункт” 
5. Бивш „Здравен дом” с.Прелез, кв.49, УПИ V – „Кметство и здравна служба” 
6. Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене  
7. Имот № 00700, землище с.Брестовене, местност „Иванов Чифлик” 

 

2.3. Вещни права: 0 бр. 
3. Общински поземлен фонд: 

3.1. Наем 

№ Имот 

1. Пасища и мери с обща площ 5 916,167 дка. 
2. Земеделски земи с обща площ 1 946,933 дка. 

 

3.2.  Продажба 

№ Имоти, които Община Завет има намерение да продаде: 

* Землище с. Сушево 

1. 
Имот с номер 005025 с площ от 21,307 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

2. 
Имот с номер 005031 с площ от 1,901 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

3. 
Имот с номер 006017 с площ от 5,594 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

4. 
Имот с номер 006019 с площ от 3,540 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Лозов насаждения” /нетерасирани/ 

5. 
Имот с номер 007010 с площ от 10,896 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

6. Имот с номер 008031 с площ от 3,994 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 



„Нива” 

7. 
Имот с номер 013002 с площ от 5,532 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

8. 
Имот с номер 013024 с площ от 4,189 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

9. 
Имот с номер 013033 с площ от 9,002 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

10. 
Имот с номер 014001 с площ от 17,002 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

11. 
Имот с номер 014013 с площ от 2,294 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

12. 
Имот с номер 015012 с площ от 6,382 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

13. 
Имот с номер 020004 с площ от 2,831 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

14. 
Имот с номер 020012 с площ от 2,199 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

15. 
Имот с номер 020013 с площ от 1,558 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

16. 
Имот с номер 020023 с площ от 7,952 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

17. 
Имот с номер 021001 с площ от 1,452 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

18. 
Имот с номер 021003 с площ от 0,219 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

19. 
Имот с номер 021010 с площ от 0,775 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Лозов насаждения” /нетерасирани/ 

20. 
Имот с номер 021013 с площ от 16,625 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

21. 
Имот с номер 022001 с площ от 23,435 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

22. 
Имот с номер 023011 с площ от 24,009 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

23. 
Имот с номер 027018 с площ от 7,227 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

24. 
Имот с номер 031029 с площ от 3,905 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

25. 
Имот с номер 036025 с площ от 9,379 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

26. 
Имот с номер 039023 с площ от 4,584 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

27. 
Имот с номер 042040 с площ от 5,960 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

28. 
Имот с номер 043001 с площ от 52,159 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

29. 
Имот с номер 049005 с площ от 8,496 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

30. 
Имот с номер 055003 с площ от 10,437 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

31. 
Имот с номер 055047 с площ от 15,938 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

32. 
Имот с номер 056006 с площ от 12,498 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

33. Имот с номер 056057 с площ от 6,200 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 



„Нива” 

34. 
Имот с номер 056086 с площ от 4,845 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

35. 
Имот с номер 056107 с площ от 4,265 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

36. 
Имот с номер 056108 с площ от 4,097 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

37. 
Имот с номер 056109 с площ от 4,134 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

38. 
Имот с номер 069006 с площ от 25,428 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

39. 
Имот с номер 056071 с площ от 7,998 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

40. 
Имот с номер 017013 с площ от 6,969 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

41. 
Имот с номер 055013 с площ от 13,348 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

42. 
Имот с номер 055014 с площ от 13,354 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

43. 
Имот с номер 055015 с площ от 13,304 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

44. 
Имот с номер 056116 с площ от 15,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

45. 
Имот с номер 032017 с площ от 22,992 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

46. 
Имот с номер 012008 с площ от 22,904 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

47. 
Имот с номер 045022 с площ от 6,294 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

48. 
Имот с номер 032017 с площ от 22,994 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

49. 
Имот с номер 034034 с площ от 3,800 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

50. 
Имот с номер 042031 с площ от 25,203 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

51. 
Имот с номер 042032 с площ от 11,479 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

52. 
Имот с номер 011012 с площ от 4,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

53. 
Имот с номер 041002 с площ от 37,154 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

54. 
Имот с номер 006009 с площ от 3,540 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

55. 
Имот с номер 047021 с площ от 4,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

56. 
Имот с номер 050005 с площ от 4,917 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

57. 
Имот с номер 044021 с площ от 1,120 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

58. 
Имот с номер 006009 с площ от 7.998 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно ползване 
„Нива” 

59. 
Имот с номер 125001 с площ от  1,887 дка в землището на с.Прелез, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

60. Имот с номер 055009 с площ от 183,655 дка в землището на с.Веселец, с начин на 



трайно ползване Нива” 

61. 
Имот с номер 017002 с площ от 195,351 дка в землището на с.Прелез, с начин на 

трайно ползване Нива” 
 

4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя. 
5. Имоти, върху които Община Завет има намерение да внесе като непарична 

вноска в капитала на търговските дружества: 0.00 лв. 
6. Продажба на транспортни средства:  3 броя. 

 
 РАЗДЕЛ ІV 

 Описание на имотите, които Община Завет има намерение да предложи за замяна срещу 
имоти на граждани или юридически лица: 
 През 2013 г. Община Завет няма намерение да предлага имоти – общинска собственост 
за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 
 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска 
собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще 
се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост. 
 
 РАЗДЕЛ V 

№ по ред Описание на имотите: Способ за 
придобиване: 

      
     1. 

Изграждане на комбинирани спортни площадки в 
с.Брестовене, кв.13, с.Острово, кв.15, гр.Завет, кв.44 и 
изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на гр.Завет. 

 
Строителство 

 
 РАЗДЕЛ VІ 

 Определя обект: Изграждане на комбинирани спортни площадки в с.Брестовене, кв.13, 
с.Острово, кв.15, гр.Завет, кв.44 и изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на гр.Завет като 
обект от първостепенно значение за Община Завет. 
  

РАЗДЕЛ VІІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
в Община Завет през 2013 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 
2013 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през 
годината. 

2. Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се публикуват на 
интернет страницата на Общината.  

3. Настоящата програма е приета с Решение №113 по Протокол №16 /15.02.2013 г., изм. 
с Решение №137 по Протокол №19/22.05.2013 г. на Общински съвет Завет, изм. с Решение № 
146 по Протокол № 21/12.07.2013 г., изм. и доп. с Решение № 167/Протокол № 24 от 30.09.2013 
година. 
 
         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. 

 

 

  
 
 



 
ОТНОСНО: 

            1.3. Утвърждаване на проектите за  самоделба на поземлени имоти с номер 
017002 в землище село Прелез, община Завет и номер  055009 в землище село 
Веселец, община Завет. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
          Общинският съвет гр.Завет с  16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 168: 

 

Със свое Решение № 158 прието по Протокол № 22 от 26.08.2013 година на 
Общински съвет – гр.Завет възложи на Кмета на Община Завет г-н Ахтер Велиев да 
направи необходимото за изготвяне на проект за самоделба на: 

Общински имот с номер 017002 в землището на с.Прелез, общ.Завет с площ 

195,351 дка., трета категория, местност „Каршъ тарла”, с начин на трайно 

ползване - Нива. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 39 
от 03.02.2009 год., вписан под № 100, том І, Вх.рег.№ 276 от 06.02.2009 година в 
Служба по вписванията – гр.Кубрат, като се обособят 49  /четиридесет и девет/ 
самостоятелни имоти, приблизително равни по площ, в т.ч. 1 /един/ имот за местен 
път. 

От описания имот са образувани имотите: 017050, 017051, 01752, 017053, 
017054, 017055, 017056, 017057, 017058, 017059, 017060, 017061, 017062, 017063, 
017064, 017065, 017066, 017067, 017068, 017069, 017070, 017071, 017072, 017073, 
017074, 017075, 017076, 017077, 017078, 017079, 017080, 017081, 017082, 017083, 
017084, 017085, 017086, 017087, 017088, 017089, 017090, 017091, 017092, 017093, 
017094, 017095, 017096, 017097, 017098 с общ брой новообразувани имоти – 49. 

Общински имот с номер 055009 в землище с.Веселец, общ.Завет с площ 

183,655 дка., трета категория, местност „Бююк мезарлък”, с начин на трайно 

ползване Нива. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 38 от 
03.02.2009 год., вписан под № 99, том І, Вх.рег.№ 275 от 06.02.2009 година в Служба 
по вписванията – гр.Кубрат като се обособят  41 /четиридесет и един/ самостоятелни 
имоти, приблизително равни по площ, в т.ч. 1 /един/ имот за местен път. 

От описания имот са образувани имотите: 055019, 055029, 055030, 055031, 
055032, 055043, 055044, 055045, 055046, 055047, 055048, 055049, 055050, 055051, 
055052, 055053, 055054, 055055, 055056, 055057, 055058, 055059, 055060, 055061, 
055062, 055063, 055064, 055065, 055066, 055067, 055068, 055069, 055070, 055071, 
055072, 055073, 055074, 055075, 055076, 055077 с общ брой новообразувани имоти – 
41. 

В изпълнение на т. 2 от Решение № 158 прието по Протокол № 22 от 26.08.2013 
година на Общински съвет – гр.Завет,  се  предлага на внимание  на Общинския 
съвет проектите за самоделба на следните имоти:  

       1. Поземлен имот с номер 017002 в землището на село Прелез, община Завет.  

       2.Поземлен имот с номер 055009 в землище село Веселец, община Завет. 



Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост при Община Завет за 2013 – та година. 

 Предвид гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 
1 от ЗОС и чл. 5, ал. 1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  Общинският съвет  
гр.Завет        

    Р Е Ш И:  

 
1. Приема и утвърждава самоделбата на поземлен имот с номер 017002 в 

землището на село Прелез, община Завет с площ 195,351 дка, трета категория, 

местност „Каршъ тарла”, с начин на трайно ползване - Нива. За имота има 

съставен Акт за частна общинска собственост № 39 от 03.02.2009 год., като се 
обособят следните самостоятелни имоти, както следва:  

 1.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017050, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017057-Нива на Община Завет, имот № 017056-Нива на Община Завет, имот 
№ 017051-Нива на Община Завет, имот № 017076-Нива на Община Завет, имот № 
000116-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, 
съгласно Скица-проект №ФО2462/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – 

гр.Завет. 

1.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017051, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017056-Нива на Община Завет, имот № 017052-Нива на Община Завет, имот 
№ 017076-Нива на Община Завет, имот № 017050. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2463/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.3. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017052, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017051-Нива на Община Завет, имот № 017056-Нива на Община Завет, имот 
№ 017098-Нива на Община Завет, имот № 017055, имот № 017053, имот № 017076-
Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно 

Скица-проект №ФО2464/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.4. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017053, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017055-Нива на Община Завет, имот № 017054-Нива на Община Завет, имот 
№ 017076-Местен път на Община Завет, имот № 017052. Имотът е образуван от имот 
№ 017002, съгласно Скица-проект №ФО2465/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.5. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017054, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017053-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017055-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 



017002, съгласно Скица-проект №ФО2466/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.6. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017055, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017098-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017054-Нива на Община Завет, имот № 017053-Нива на Община 
Завет, имот № 017052-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2467/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.7. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017056, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017058-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017098-Нива на Община Завет, имот № 017052-Нива на Община 
Завет, имот № 017051-Нива на Община Завет, имот № 017050-Нива на Община 
Завет, имот № 017057-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2469/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.8. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017057, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017060-Нива на Община Завет, имот № 000116-Полски път на Община 
Завет, имот № 017050-Нива на Община Завет, имот № 017056-Нива на Община 
Завет, имот № 017058-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2470/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.9. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017058, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017059-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017056-Нива на Община Завет, имот № 017057-Нива на Община 
Завет, имот № 017060-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2471/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.10. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017059, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017061-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017058-Нива на Община Завет, имот № 017060-Нива на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2472/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.11. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017060, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017063-Нива на Община Завет, имот № 000116-Полски път на Община 
Завет, имот № 017057-Нива на Община Завет, имот № 017058-Нива на Община 
Завет, имот № 017059-Нива на Община Завет, имот № 017061-Нива на Община 



Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2473/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.12. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017061, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017062-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017059-Нива на Община Завет, имот № 017060-Нива на Община 
Завет, имот № 017063-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2474/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.13. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017062, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017064-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017061-Нива на Община Завет, имот № 017063-Нива на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2475/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.14. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017063, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017060-Нива на Община Завет, имот № 000116-Полски път на Община 
Завет, имот № 017066-Нива на Община Завет, имот № 017064-Нива на Община 
Завет, имот № 017062-Нива на Община Завет, имот № 017061-Нива на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2476/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.15. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017064, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017065-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017062-Нива на Община Завет, имот № 017063-Нива на Община 
Завет, имот № 017066-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2477/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.16. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017065, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017067-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017064-Нива на Община Завет, имот № 017066-Нива на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2478/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.17. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017066, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017063-Нива на Община Завет, имот № 000116-Полски път на Община 
Завет, имот № 017069-Нива на Община Завет, имот № 017067-Нива на Община 
Завет, имот № 017065-Нива на Община Завет, имот № 017064-Нива на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2479/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 



1.18. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017067, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017068-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017065-Нива на Община Завет, имот № 017066-Нива на Община 
Завет, имот № 017069-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2480/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.19. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017068, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017070-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017067-Нива на Община Завет, имот № 017069-Нива на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2481/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.20. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017069, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,033 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017001-Нива на Община Завет, имот № 017070-Нива на Община Завет, имот 
№ 017068-Нива на Община Завет, имот № 017067-Нива на Община Завет, имот № 
017066-Нива на Община Завет, имот № 000116-Полски път на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2482 от 

08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.21. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017070, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017071-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017068-Нива на Община Завет, имот № 017069-Нива на Община 
Завет, имот № 017001-Нива на Ашим Джелилов Юсеинов. Имотът е образуван от 
имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2483/08.08.2013 г. на Общинска 

служба по земеделие – гр.Завет. 

1.22. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017071, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017072-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017070-Нива на Община Завет, имот № 017001-Нива на Ашим 
Джелилов Юсеинов. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2484/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.23. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017072, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017073-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017071-Нива на Община Завет, имот № 017001-Нива на Ашим 
Джелилов Юсеинов. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2485/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.24. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017073, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 



имот № 017074-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017072-Нива на Община Завет, имот № 017001-Нива на Ашим 
Джелилов Юсеинов. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2486/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.25. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017074, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017073-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 017075-Нива на Община Завет, имот № 017001-Нива на Ашим 
Джелилов Юсеинов. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2487/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.26. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017075, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017074-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет, имот № 000117-Полски път на Община Завет, имот № 017001-Нива на Ашим 
Джелилов Юсеинов. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2488/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.27. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017076, с начин 
на трайно ползване: Местен път, с площ 3,966 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017094-Нива на Община Завет, имот № 017095-Нива на Община Завет, имот 
№ 017096-Нива на Община Завет, имот № 017097-Нива на Община Завет,  имот № 
017075-Нива на Община Завет, имот № 017074-Нива на Община Завет, имот № 
017073-Нива на Община Завет, имот № 017072-Нива на Община Завет, имот № 
017071-Нива на Община Завет, имот № 017070-Нива на Община Завет, имот № 
017068-Нива на Община Завет, имот № 017067-Нива на Община Завет, имот № 
017065-Нива на Община Завет, имот № 017064-Нива на Община Завет, имот № 
017062-Нива на Община Завет, имот № 017061-Нива на Община Завет, имот № 
017059-Нива на Община Завет, имот № 017058-Нива на Община Завет, имот № 
017056-Нива на Община Завет, имот № 017098-Нива на Община Завет, имот № 
017055-Нива на Община Завет, имот № 017054-Нива на Община Завет, имот № 
017053-Нива на Община Завет, имот № 017052-Нива на Община Завет, имот № 
017051-Нива на Община Завет, имот № 017050-Нива на Община Завет, имот № 
000116-Полски път на Община Завет, имот № 017020-Прокар на Община Завет, имот 
№ 000107-Полски път на Община Завет, имот № 017080-Нива на Община Завет, 
имот № 017079-Нива на Община Завет, имот № 017078-Нива на Община Завет, имот 
№ 017077-Нива на Община Завет, имот № 017082-Нива на Община Завет, имот № 
017083-Нива на Община Завет, имот № 017084-Нива на Община Завет, имот № 
017085-Нива на Община Завет, имот № 017086-Нива на Община Завет, имот № 
017087-Нива на Община Завет, имот № 017088-Нива на Община Завет, имот № 
017089-Нива на Община Завет, имот № 017090-Нива на Община Завет, имот № 
017091-Нива на Община Завет, имот № 017092-Нива на Община Завет, имот № 
017093-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно 

Скица-проект №ФО2489/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.28. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017077, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017076-Местен път на Община Завет, имот № 017082-Нива на Община 



Завет, имот № 017078-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2490/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.29. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017078, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017077-Нива на Община Завет, имот № 017082-Нива на Община Завет, имот 
№ 017079-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2491/08.08.2013 

г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.30. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017079, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017078-Нива на Община Завет, имот № 017082-Нива на Община Завет, имот 
№ 017080-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2492/08.08.2013 

г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.31. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017080, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017079-Нива на Община Завет, имот № 017082-Нива на Община Завет, имот 
№ 017081-Нива на Община Завет, имот № 000107-Полски път на Община Завет, 
имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, 
съгласно Скица-проект №ФО2493/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – 

гр.Завет. 

1.32. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017081, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,350 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017080-Нива на Община Завет, имот № 017082-Нива на Община Завет, имот 
№ 017023-Нива на Община Завет, имот № 000107-Полски път на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2494/08.08.2013 

г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.33. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017082, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017083-Нива на Община Завет, имот № 017021-Нива на Община Завет, имот 
№ 017023-Нива на Община Завет, имот № 017081-Нива на Община Завет, имот № 
017080-Нива на Община Завет, имот № 017079-Нива на Община Завет, имот № 
017078-Нива на Община Завет, имот № 017077-Нива на Община Завет, имот № 
017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, 
съгласно Скица-проект №ФО2495/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – 

гр.Завет. 

1.34. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017083, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017084-Нива на Община Завет, имот № 017021-Нива на Георги Маринов 
Неделчев, имот № 017082-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 



Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2496/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.35. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017084, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017085-Нива на Община Завет, имот № 017021-Нива на Георги Маринов 
Неделчев, имот № 017083-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2497/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.36. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017085, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017086-Нива на Община Завет, имот № 017033-Нива на Недка Великова 
Пулова, имот № 017021-Нива на Георги Маринов Неделчев, имот № 017084-Нива на 
Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2498/08.08.2013 г. на Общинска 

служба по земеделие – гр.Завет. 

1.37. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017086, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017087-Нива на Община Завет, имот № 017033-Нива на Недка Великова 
Пулова, имот № 017085-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2499/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.38. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017087, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017088-Нива на Община Завет, имот № 017033-Нива на Недка Великова 
Пулова, имот № 017086-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2500/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.39. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017088, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017089-Нива на Община Завет, имот № 017034-Нива на Янка Варчева 
Манчева, имот № 017033-Нива на Недка Великова Пулова, имот № 017087-Нива на 
Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2501/08.08.2013 г. на Общинска 

служба по земеделие – гр.Завет. 

1.40. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017089, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017090-Нива на Община Завет, имот № 017034-Нива на Янка Варчева 
Манчева, имот № 017088-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2502/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 



1.41. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017090, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017091-Нива на Община Завет, имот № 017042-Нива на „Изола-Петров” 
ЕООД, имот № 017034-Нива на Янка Варчева Манчева, имот № 017089-Нива на 
Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2503/08.08.2013 г. на Общинска 

служба по земеделие – гр.Завет. 

1.42. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017091, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017092-Нива на Община Завет, имот № 017042-Нива на „Изола-Петров” 
ЕООД, имот № 017090-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2504/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.43. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017092, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017093-Нива на Община Завет, имот № 017042-Нива на „Изола-Петров” 
ЕООД, имот № 017091-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2505/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.44. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017093, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017094-Нива на Община Завет, имот № 017037-Нива на „Изола-Петров” 
ЕООД, имот № 017042-Нива на „Изола-Петров” ЕООД,  имот № 017092-Нива на 
Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2506/08.08.2013 г. на Общинска 

служба по земеделие – гр.Завет. 

1.45. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017094, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017095-Нива на Община Завет, имот № 017038-Нива на „Бордони” ЕООД, 
имот № 017037-Нива на „Изола-Петров” ЕООД,  имот № 017093-Нива на Община 
Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
017002, съгласно Скица-проект №ФО2507/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

1.46. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017095, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017096-Нива на Община Завет, имот № 017038-Нива на „Бордони” ЕООД,  
имот № 017094-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект 

№ФО2508/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.47. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017096, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 



имот № 017097-Нива на Община Завет, имот № 017039-Нива на Частна зем. 
кооперация „Арда-89”,  имот № 017038-Нива на „Бордони” ЕООД, имот № 017095-
Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2509/08.08.2013 г. на 

Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

1.48. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017097, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017096-Нива на Община Завет, имот № 017039-Нива на Частна зем. 
кооперация „Арда-89”,  имот № 000117-Полски път на Община Завет, имот № 
017076-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002, 
съгласно Скица-проект №ФО2510/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – 

гр.Завет. 

1.49. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 017098, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград, при граници и съседи: 
имот № 017055-Нива на Община Завет, имот № 017052-Нива на Община Завет, имот 
№ 017056-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 017002, съгласно Скица-проект №ФО2468/08.08.2013 

г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2. Приема и утвърждава самоделбата на поземлен имот с номер 055009 в 

землището на село Веселец, община Завет с площ 183,655 дка, трета категория, 

местност „Бююк мезарлък”, за който има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 38 от 03.02.2009 год., като се обособят следните самостоятелни 
имоти, както следва:  

 2.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055019, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055029-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055008-Нва насл. на Ибрям Абтулов Деде и др., имот 0 
055057-Нива на Община Завет, имот № 055056-Нива на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект №ФО1378/08.08.2013 г. на 

Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055029, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055019-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055030-Нива на Община Завет, имот № 055055-Нива на 
Община Завет, имот № 055056-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1379/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.3. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055030, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055029-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055031-Нива на Община Завет, имот № 055054-Нива на 
Община Завет, имот № 055055-Нива на Община Завет . Имотът е образуван от имот 



№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1380/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.4. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055031, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055030-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055032-Нива на Община Завет, имот № 055054-Нива на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1381/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.5. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055032, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055031-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055043-Нива на Община Завет, имот № 055053-Нива на 
Община Завет, имот № 055054-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1382/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.6. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055043, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055032-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055044-Нива на Община Завет, имот № 055052-Нива на 
Община Завет, имот № 055053-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1383/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.7. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055044, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055043-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055045-Нива на Община Завет, имот № 055051-Нива на 
Община Завет, имот № 055052-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1384/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.8. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055045, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055044-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055046-Нива на Община Завет, имот № 055050-Нива на 
Община Завет, имот № 055051-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1385/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.9. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055046, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055045-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 055047-Нива на Община Завет, имот № 055049-Нива на 
Община Завет, имот № 055050-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 



№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1386/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.10. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055047, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055046-Нива на Община Завет, имот № 000023-Полски път на 
Община Завет, имот № 000078-Път ІІІ кл. на Държавата, имот № 055048-Нива на 
Община Завет, имот № 055049-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1387/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.11. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055048, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055049-Нива на Община Завет, имот № 055047-Нива на Община 
Завет, имот № 000078-Път ІІІ кл. на Държавата, имот № 055058-Полски път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1388/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.12. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055049, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055050-Нива на Община Завет, имот № 055046-Нива на Община 
Завет, имот № 055047-Нива на Община Завет, имот № 055048-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1389/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.13. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055050, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055051-Нива на Община Завет, имот № 055045-Нива на Община 
Завет, имот № 055046-Нива на Община Завет, имот № 055049-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1390/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.14. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055051, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055052-Нива на Община Завет, имот № 055044-Нива на Община 
Завет, имот № 055045-Нива на Община Завет, имот № 055050-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1391/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.15. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055052, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055051-Нива на Община Завет, имот № 055044-Нива на Община 
Завет, имот № 055043-Нива на Община Завет, имот № 055053-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 



055009, съгласно Скица-проект №ФО1392/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.16. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055053, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055052-Нива на Община Завет, имот № 055043-Нива на Община 
Завет, имот № 055032-Нива на Община Завет, имот № 055054-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1393/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.17. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055054, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055053-Нива на Община Завет, имот № 055032-Нива на Община 
Завет, имот № 055031-Нива на Община Завет, имот № 055030-Нива на Община 
Завет, имот № 055055-Нива на Община Завет, имот № 055058-Полски път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1394/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.18. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055055, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055054-Нива на Община Завет, имот № 055030-Нива на Община 
Завет, имот № 055029-Нива на Община Завет, имот № 055056-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1395/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.19. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055056, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055055-Нива на Община Завет, имот № 055029-Нива на Община 
Завет, имот № 055019-Нива на Община Завет, имот № 055057-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1396/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.20. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055057, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055056-Нива на Община Завет, имот № 055019-Нива на Община 
Завет, имот № 055008-Нива насл. на Ибрям Абтулов Деде и др., имот № 055020-
Нива на Димитър Минков Василев, имот № 055058-Полски път на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект №ФО1397/08.08.2013 

г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.21. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055058, с начин 
на трайно ползване: Местен път, с площ 1,759 дка, местност „Бююк мезарлък” по 
КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и съседи: имот № 
055057-Нива на Община Завет, имот № 055056-Нива на Община Завет, имот № 
055055-Нива на Община Завет, имот № 055054-Нива на Община Завет, имот № 
055053-Нива на Община Завет, имот № 055052-Нива на Община Завет, имот № 



055051-Нива на Община Завет, имот № 055050-Нива на Община Завет, имот № 
055049-Нива на Община Завет, имот № 055048-Нива на Община Завет, имот № 
000078-Път ІІІ кл. на Държавата, имот № 055068-Нива на Община Завет, имот № 
055067-Нива на Община Завет,имот № 055066-Нива на Община Завет, имот № 
055065-Нива на Община Завет, имот № 055064-Нива на Община Завет, имот № 
055063-Нива на Община Завет, имот № 055062-Нива на Община Завет, имот № 
055061-Нива на Община Завет, имот №055060-Нива на Община Завет, имот № 
055059-Нива на Община Завет, имот № 055020-Нива на Димитър Минков Василев. 
Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект №ФО1398/08.08.2013 

г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.22. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055059, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,546 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055060-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет, имот № 055020-Нива на Димитър Минков Василев, имот № 055022-
Нива на Христо Калчев Христов, имот № 055077-Нива на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект №ФО1399/08.08.2013 г. на 

Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.23. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055060, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055059-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет, имот № 055061-Нива на Община Завет, имот № 055076-Нива на 
Община Завет, имот № 055077-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1400/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.24. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055061, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055060-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет, имот № 055062-Нива на Община Завет, имот № 055076-Нива на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1401/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.25. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055062, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055061-Нива на Община Завет, имот № 055075-Нива на Община 
Завет, имот № 055063-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1402/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.26. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055063, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055062-Нива на Община Завет, имот № 055058-Нива на Община 
Завет, имот № 055064-Нива на Община Завет, имот № 055074-Нива на Община 
Завет, имот № 055075-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1403/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 



2.27. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055064, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055063-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет, имот № 055065-Нива на Община Завет, имот № 055073-Нива на 
Община Завет, имот № 055074-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1404/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.28. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055065, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055064-Нива на Община Завет, имот № 055073-Нива на Община 
Завет, имот № 055072-Нива на Община Завет, имот № 055066-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1405/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.29. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055066, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055065-Нива на Община Завет, имот № 055072-Нива на Община 
Завет, имот № 055071-Нива на Община Завет, имот № 055067-Нива на Община 
Завет, имот № 055058-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1406/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.30. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055067, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055066-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет, имот № 055068-Нива на Община Завет, имот № 055070-Нива на 
Община Завет, имот № 055071-Нива на Община Завет,. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1407/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.31. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055068, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055067-Нива на Община Завет, имот № 055058-Местен път на 
Община Завет, имот № 000078-Път ІІІ кл. на Община Завет, имот № 000033-път ІІІ 
кл. на Община Завет, имот № 055069-Нива на Община Завет, имот № 055070-Нива 
на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1408/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 

2.32. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055069 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055070-Нива на Община Завет, имот № 055068-Нива на Община 
Завет, имот № 000033-път ІІІ кл. на Община Завет, имот № 000032-Полски път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1409/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет. 



2.33. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055070 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055071-Нива на Община Завет, имот № 055067-Нива на Община 
Завет, имот № 055068-Нива на Община Завет, имот № 055069-Нива на Община 
Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1410/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.34. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055071 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055070-Нива на Община Завет, имот № 055067-Нива на Община 
Завет, имот № 055066-Нива на Община Завет, имот № 055072-Нива на Община 
Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1411/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.35. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055072 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055071-Нива на Община Завет, имот № 000032-Полски път на 
Община Завет, имот № 055073-Нива на Община Завет, имот № 055065-Нива на 
Община Завет, имот № 055066-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№ 055009, съгласно Скица-проект №ФО1412/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.36. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055073 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055072-Нива на Община Завет, имот № 055065-Нива на Община 
Завет, имот № 055064-Нива на Община Завет, имот № 055074-Нива на Община 
Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1413/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет. 

2.37. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055074 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055073-Нива на Община Завет, имот № 055064-Нива на Община 
Завет, имот № 055063-Нива на Община Завет, имот № 055075-Нива на Община 
Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект №ФО1414/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет.  

2.38. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055075 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055074-Нива на Община Завет, имот № 055063-Нива на Община 
Завет, имот № 0550632-Нива на Община Завет, имот № 000032-Полски път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект 

№ФО1415/08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет.  



2.39. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055076 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055061-Нива на Община Завет, имот № 055060-Нива на Община 
Завет, имот № 055077-Нива на Община Завет, имот № 000032-Полски път на 
Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009, съгласно Скица-проект № 

ФО1416 от 08.08.2013 г. на Общинска служба по земеделие – гр.Завет.  

2.40. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055077 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055076-Нива на Община Завет, имот № 055060-Нива на Община 
Завет, имот № 055059-Нива на Община Завет, имот № 055022-Нива на Христо 
Калчев Христов, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван 
от имот № 055009, съгласно Скица-проект № ФО1417/08.08.2013 г. на Общинска 

служба по земеделие – гр.Завет.  

2.41. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 055078 с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград, при граници и 
съседи: имот № 055075-Нива на Община Завет, имот № 055062-Нива на Община 
Завет, имот № 055061-Нива на Община Завет, имот № 055076-Нива на Община 
Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 
055009, съгласно Скица-проект № ФО1418/08.08.2013 г. на Общинска служба по 

земеделие – гр.Завет.  

3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на новообразуваните имоти – общо 90 на брой и да 
предложи същите за включване в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост при Община Завет за 2013 – та 
година, като самостоятелни парцели. 

           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 решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявява-
нето му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

ОТНОСНО: 

             1.4. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                          Докл.:М.Хасан–Председател ОбС 
 
          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 169: 

 
         При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет за третото  тримесечие 

на 2013 година. са постъпили  37  молби  за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  
Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на заявителите  или на техни 
близки.  Всички молби са разгледани на заседание на Постоянната комисия  „Образование, 
култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския 



съвет, която прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на   24 
лица, посочени  в  настоящата докладна.  

          Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  

съвет  гр.Завет   
РЕШИ: 

 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  лева на 
С. Сали от с.Острово  за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  на М. 
Стоянов от гр. Завет за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на М. Байрам 
Хасан от  Завет за подготовка на децата за училище. 

4. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. 
Скендер от с. Острово  за подготовка на детето и за училище. 

5. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на А.Халил 
Сали от гр.Завет за подготовка на детето и за училище. 

6. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Х. Юмер 
от  с.Прелез за студентска такса. 

7. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  
       Н.   Мехмед от гр.Завет за студентска такса.. 
8. Да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на  Д.  Боянов 

Стоянов от гр.Завет  за студентска  такса. 
9. Да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на  А.Сахл 

Хансе  от гр.Завет за студентска  такса. 
10. Да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на  Исмаил 

Юмер Осман от с.Прелез  за лечение. 
11. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  С. 

Асенова Ихтиманска  от Завет за подготовка на децата и за детска  градина. 
12. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  Ш. Алиев 

Хасанов,  от Брестовене за  лечение. 
13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80 /осемдесет/  лева на 

Хайредин Фетта  Ибрям от З-т, за задоволяване на основни жизнени потребности. 
14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  70 /седемдесет/  лева на Н. 

Сюлейман Хасан, Шишманово за  за задоволяване на основни жизнени потребности. 
15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на М. 

Юсеин Исмаил от с.Острова за лечение. 
16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 

Р.Осман от с.Веселец за лечение. 
17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Т. 

Колева от с. Брестовене за лечение. 
18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на П. 

Костов от гр.Завет за лечение. 
19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Ш. 

Ахмедов от Брестовене, за лечение. 
20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Н. 

Ахмед Мустафа от  гр.Завет  за лечение. 
21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 

Г.Александрова   за снабдяване с документи. 
22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 

С. Ангелова от гр. Завет  за подготовка на детето за училище. 
23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на                  

А. Ариф от гр. Завет  за задоволяване на основни жизнени потребности. 
24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на                   

Н. Назиф , с.Брестовене   за лечение. 
    Общо раздадени средства: 1950  лева 



 
    Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

    25. 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. 
 
                                                 

 

ОТНОСНО: 

           1.5. Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр.Завет, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост.                                        

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

 Общинският съвет гр.Завет с  16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 1 /един/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 170: 

 

Община Завет е собственик на имот - частна общинска собственост 
представляващ  земеделска земя от ОПФ с площ 1,887 дка, намиращ се в землището на 
гр.Завет, за който е подадено заявление за закупуване с вх.№94З-20-1/28.05.2013 год. от 
Зихни Джелил Юсеин. Начина на трайно ползване на имота е нива. Имотът е включен 
за продажба в Годишната  програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2013 год. и може да бъде продаден с цел реализиране на 
приходи в изпълнение на общинския бюджет. Направена е оценка на имота от 
лицензиран оценител. Изготвена е данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК.  

Имотът, обект на интерес е, както следва: 
 

• Съгласно акт за частна общинска собственост №55/28.10.2010 год. недвижим 
имот: земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – 
трета категория, местност „Могилите”, имот №125001 по КВС на гр.Завет, община 
Завет, област Разград, е частна общинска собственост с площ 1,887 дка,  при граници и 
съседи : север – населено място; изток – имоти с № №125768 (нива), 301008 /нива/; 
000166 /ведомствен път/ и 301007 /овцеферма/, юг – имот №000358 (полски път); запад 
– имот №000352 (полски път).   

Данъчната оценка на имота е 374,50 лв., съгласно удостоверение с 
изх.№6701001681/27.06.2013 год., издадено от МДТ при Община Завет.   
 
       В Закона за общинската собственост и  Наредба №2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет е определен реда за 
продажба на имоти – частна общинска собственост. Сделките се извършват след 
решение на Общински съвет от кмета на общината, чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната продажна цена се одобрява от Общинския съвет  и 



не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. Началните цени при провеждането на 
търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от 
общинския съвет.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 
чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2  от Закона за общинската собственост и във връзка с 
чл.47, ал.1, т.1, чл.49, ал.1, чл.89 и чл.91 от Наредба №2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС – Завет, Общинският съвет  гр.Завет   

 

    Р Е Ш И:  

  

1. Приема експертна оценка, изготвена от Йорданка Цонева Петрова,  съгласно 
Сертификат с Рег. №100100339 от 14 декември 2009 год. на Камарата на независимите 
оценители в България на ПИ с №125001, земеделска земя от общинския поземлен фонд 
с начин на трайно ползване нива – трета категория, местност „Могилите” по КВС на 
гр.Завет, област Разград, с площ 1,887 дка по АЧОС №55/28.10.2010 год., с експертна 
оценка 2 585,00 лв. и данъчна оценка на имота в размер на  374,50 лв. 

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински  
имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №55/28.10.2010 год., 
представляващ ПИ №125001, земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на 
трайно ползване нива – трета категория, местност „Могилите”, по КВС на гр.Завет, 
област Разград с площ 1,887 дка при начална тръжна цена  2 585,00 лв.  

3. Да се определи депозит за участие в размер на 10% върху началната  тръжна 
цена на имота . 

4. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 1% върху началната тръжна 
цена на имота. 

5.  Възлага на Кмета на Община Завет да издаде заповед и сключи договор въз 
основа на резултата от проведения  търг. 

6. Настоящото 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 по АПК пред Административен съд 
Разград 

 

ОТНОСНО: 

1.6. Отдаване по наем на част от имот-публична общинска собственост 
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС в с.Брестовене.  

                                                                     Докл.: З.Исмаил –Зам.кмет на Община 
     Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 171: 

 

„АВС” ООД, гр.Разград  e наемател на част от имот публична общинска 
собственост, представляващо помещение с площ 12,60 м2, съответно  ½  идеални части 
от фоайе и коридори с полезна площ 10,10 м2, находящи в Кметство с.Брестовене, 
община Завет. 

Договорът за наем след проведен публичен търг е сключен за срок от три 
години. Същия е удължен през 2011 год. с решение на Общинския съвет – Завет за 
период от две години, който изтича на 30.09.2013 год.  



„АВС” ООД, гр.Разград със заявление вх.№70-18-1/18.09.2013 год. е заявило 
желание за удължаване срока на ползване. Поради невъзможност за удължаване, 
съгласно петгодишния срок по Наредба №2 на ОбС – Завет, възниква необходимостта 
от провеждане на нова процедура за отдаване под наем.  

Помещението, находящо се в двуетажна масивна сграда – „Кметство” в 
с.Брестовене със ЗП 362 кв. м е разположено на първия етаж, в отделен коридор. 
Останалите стаи в същия коридор не се ползват от кметството, което не възпрепятства 
отдаването под наем на гореописаното помещение. Отдаването под наем на същото 
няма да възпрепятства също осъществяването на дейностите на кметството. 

Съгласно акт за публична общинска собственост № 11/21.01.2009 год.- 
недвижим имот: Двуетажна масивна сграда ”Кметство” в с.Брестовене, общ.Завет, 
област Разград е публична общинска собственост, при граници и съседи: север – 
пл.№667, изток – улица, юг – улица, запад – улица. 

Отдаването под наем на такива имоти – части от имоти публична общинска 
собственост, става по реда на Закона за общинската собственост и Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
гр.Завет,  след решение на Общински съвет и провеждане на търг или конкурс, при 
условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният 
имот е предоставен за управление, като срока на договора не може да бъде по-дълъг от 
5 години. 

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

връзка с чл. 14, ал. 7 и ал.8 от ЗОС,  чл. 2, ал. 1, т.13, т.20 от Наредба № 7 за 

базисните цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, чл. 20, 

ал.1, ал. 3 и ал.4,  от Наредба №2 на Общински съвет- Завет за придобиване, 

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

    Р Е Ш И:  

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
5 години по реда на глава седма от Наредба № 2 на ОбС Завет за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ помещение с полезна площ 12,60 м2 и ½ идеална 
част от фоайе и коридор с полезна площ 10,10 м2, находящо се на първия етаж в 
двуетажна масивна сграда - „Кметство” в с.Брестовене, общ.Завет, област Разград, 
ул.”Н. Й. Вапцаров” №4, кв.13, имот с пл.№666, съгласно действащия ПУП на селото, 
одобрен със заповед №573/25.06.1968 год., актуван с АПОС №11/21.01.2009 год., при 
граници и съседи: север – пл.№667, изток – улица, юг – улица, запад – улица, с 

предназначение – офис. Определя начална месечна наемна тръжна цена за частта от 
имота 60,81 лв. без ДДС, определена съгласно Наредба № 7 на ОбС.; 

2. Задължава Кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 
отдаване под наем въз основа на резултатите от проведения търг. 

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

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

        

ОТНОСНО: 



          1.7.Одобряване на бюджетна прогноза  за периода 2014-2016 година на 
Община Завет.  

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 172: 

 
Съгласно указанията на Министерството на финансите и изискванията на новия Закон 

за публични финанси актуализираната бюджетна прогноза за периода 2014-2016г. в частта за 
местни дейности на община Завет, следва да бъде одобрена от Общинския съвет. При 
разработването на прогнозата са взети предвид насоките в изпратените указания от МФ, т.е. 
трансферите от Централия бюджет на равнището от 2013г., действащата нормативна база и 
поетите ангажименти от общината.  
 На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публични 
финанси, указанията на Министерството на финансите БЮ №4/02.09.2013г. и посочените 
мотиви по-горе,  Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–

0 /нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/  

 Р Е Ш И:  
 

1.Одобрява бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016г. на Община  Завет, както 
следва: 

 
 1.1. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 
намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014 – 2016г. – Приложение 
№1; 
 

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 

намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014–2016 г. 

 
Община Завет 

наименование на заемополучателя 

      лева 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Отчет Отчет Разчети  Прогноза Прогноза Прогноза 

Нови заеми Х Х   0 0 0 

1.Нови заеми Х Х Х       
       
       

      лева 

Определяне на дълг към края на годината 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Отчет Отчет Разчети  Прогноза Прогноза Прогноза 

Дълг в началото на 
годината     -35124 235612 199612 163612 



I. Финансиране (нето)  -35124 -35124 270736 -36000 -36000 -36000 
1. Получени заеми 0 848459 300000 0 0 0 
     1.1. По договори преди 
01.01.             
1.2. По нови заеми   848459 300000       
              
2. Погашения по заеми 35124 883583 29264 36000 36000 36000 
     1.1. По договори преди 
01.01. 35124 35124   36000 36000 36000 
1.2. По нови заеми   848459 29264       
              

II. Преоценка на дълга (+/-) 
(възникнала в резултат на 
валутно-курсови разлики)             
По курс на БНБ към 31.12.             

Дълг към края на годината -35124 -35124 235612 199612 163612 127612 
 

 
           1.2.Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на 
база  действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 
периода 2014 – 2016г. – Приложение №2; 
 

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на 

база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови 

договори за заеми за периода 2014–2016 г. 

       
Община Завет 

наименование на заемополучателя 

На начислена основа     лева 
Разходи за лихви  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Отчет Отчет Разчети  Прогноза Прогноза Прогноза 

Общо 14856 14093 10000 10000 10000 10000 

1.1.По заеми преди 01.01.             

1.2. По нови заеми 14856 14093 10000 10000 10000 10000 
 
  
 
           1.3. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014 -2016г. на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №3. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 

1.8. Изменение на бюджет 2013 година. 



                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община       
 

          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

/нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от 

ЗМСМА  поименно  гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 173: 

 

       Налагат се промени в общинския бюджет през бюджетната 2013 година, които  се 
извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9. от Закона за общинските  
бюджети.  

 Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  
Общинският  съвет гр. Завет  

 
    Р Е Ш И:  

1. Изменя бюджета на Община Завет за 2013 год., както следва: 
1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, 

съгласно  Приложение  № 1. 
 

       Приложение № 1 

ПЛАН 

на разходната част на бюджета на Община Завет за 2013г 

. 

Вид разход §§ 

Уточнен  

годишен 

план към 

31.08.2013 

Корекция 

към 

26.09.2013 

Актуализиран 

годишен  

план 

2 285 ДЕЙНОСТ  
ДОБРОВОЛНИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА 
ПРИ БЕДСТВИЯ   6510 0 6510 

Други възнаграждения и 

плащания за персонал 02-00 0 2200 2200 
За персонал извън трудови 
правоотношения 02-02 0 2200 2200 

Задължителни осигурителни 

вноски от работодател 05-00 0 400 400 

осигурителни вноски от 
работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 0 220 220 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели 05-60 0 115 115 

вноски за допълнително 
задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 0 65 65 



Издръжка 10-00 6510 -2600 3910 

Постерен инвентар и облекло 10-13 4750 -2600 2150 
Материали 10-15 1000 0 1000 

Разходи за външни услуги 10-62 760 0 760 

7 714 ДЕЙНОСТ  
СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА 

ВСИЧКИ   31000 0 29000 
Издръжка 10-00 31 000 0 29 000 

Материали 10-15 10 000 0 10 000 
Вода,горива ел.енергия 10-16 10 000 0 10 000 
Разходи за външни услуги 10-20 10 000 -2000 8000 
Разходи за застраховки 10-62 1000 0 1000 

Субсидия за нефинансови 

предприятия 43-00 34 000 2000 36 000 

за текуща дейност 43-01 34 000 2000 36 000 
 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
 
 
 


