
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 
                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол  №  28 от  30.01.2014  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

           1.1. Отчет за състоянието на общинската собственост    и резултатите 
от  нейното управление по видове и категории обекти през 2013 г.  
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
           Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”– 1 /един/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 191: 
 
         В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), Кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за 
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по 
видове и категории обекти. 

 Отчетът е предоставен на вниманието на Общинския съвет. 
 

        Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 
66а от ЗОС, във връзка с чл. 4 от  Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на  ОбС – завет, Общинският съвет - гр.Завет   
 
                                                                  Р Е Ш И:  

 
1.  Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., както следва: 
 
                                               Отчет 

 за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 

 
 

 През отчетния период са съставени 245 броя актове - частна общинска 
собственост, както следва:  

• гр.Завет – 40 броя;  
• с.Брестовене – 50 броя; 
• с.Веселец – 40 броя; 
• с.Прелез – 71 броя; 
• с.Сушево – 44 броя 
 
Периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите 

и в главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за учредено право на 
прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са престанали 
да бъдат общинска собственост. 



Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от общинско значение (за културни, 
образователни, детски, младежки, спортни и социални мероприятия) в голямата си част 
са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на 
бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. 

 
Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска 

собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 
 
Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за 

нуждите на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет, са 
отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата №2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на 
община Завет. 

 
За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. с решение на Общински съвет гр.Завет 

са сключени договори за отдаване под наем на: 
- Помещение, находящо се на втория етаж в обособена част от двуетажна 

масивна сграда „Читалище” в с.Острово, ул.”Хемус” №45, кв.79, имот пл.№713 с 
„Български пощи” ЕАД, гр.София; 

- Помещение, находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда „Бивше  
кметство и здравна служба” в с.Прелез, ул.”Лудогорие” №25, кв.49, УПИ V-Кметство и 
здравна служба” с „Български пощи” ЕАД, гр.София; 

- Помещение, находящо се в едноетажна полумасивна сграда „Бивше кметство” 
в с.Иван Шишманово, ул.”Христо Ботев” №7, кв.8, УПИ VІІ-„За обществен център” с 
„Български пощи” ЕАД, гр.София 

- Сключен е един договор за наем на помещение за клуб на политическа партия 
по реда на ЗПП и ЗОС.  

 
С решение на Общински съвет - гр.Завет са сключени 12 броя анекси за 

актуализация на наемната цена, както и 1 за удължаване срока на договора с Д-р Росица 
Иванова. 

Подписани са и два анекса към договорите за безвъзмездно право на ползване 
на МПС /автобусите към училищата/. 

 
Постъпленията в общинския бюджет за същия период от наеми на общински 

имоти (без земеделски земи) са 12 883.00 лв., а постъпления от наеми на земеделски 
земи – 215 301.00 лв. Сумата от събраните приходи за календарна 2013 год. от пазари е 
в размер на 6 919,50 лв. 

 
За 2013 г. наличният общински поземлен фонд във всички 7 землища на 

територията на Община Завет е 11 084,006 дка. 
 
Управлението на земите от общинския и остатъчен поземлен фонд се 

осъществява по реда на Наредба №21 на Общински съвет гр.Завет. С решение на 
Общински съвет се определя колко декара общинска земеделска земя, в кои землища и 
местности с предимство се отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани с 
постоянно местоживеене в съответното населено място.  

Към 31.12.2013 г. (през стопанската 2013 г./ 2014 г.) на такива правоимащи 
лица са предоставени под наем 1478,407  дка. 



Когато след задоволяване нуждите на правоимащите безимотни и малоимотни 
граждани останат свободни земеделски земи, същите се отдават под наем или аренда 
чрез търг или конкурс по реда на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, собственост на община Завет. 

 
Договорите за отдаване под наем на бившите училищни земи на ОУ с.Прелез 

през 2013г. са изтекли и през 2014г предстои да се стартира процедура за отдаване под 
наем чрез търг. 

Договорите за отдаване под наем на бившите училищни земи на ОУ с.Иван 
Шишманово изтичат през 2014г., като след изтичането им също предстои процедура за 
отдаване под наем чрез търг. 

Съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ са отдадени 94,792 дка. 
 

С решение на Общински съвет гр.Завет сключените 28 договора с физически и 
юридически лица и един договор със Сдружение „Фермер Завет – 2007 год.”, през 2012 
г. за ползване на общински имоти – публична общинска собственост (пасища и мери), 
продължават и през отчетения период. Общата площ, предоставена за ползване е 
5 595,911 дка.  
             
            За отчетния период Община Завет е реализирала приходи от разпореждане с 
имоти или части от имоти - частна общинска собственост, в размер на 287 350,00 лева. 

С Решения на Общински съвет гр.Завет са сключени договори за продажба на 
следните имоти – частна общинска собственост:  

 
Дворни места: 

     1.   5/825 ид.части от поземлен имот с предназначение: ДВОРНО МЯСТО целия с 
площ 825 кв.м., находящ се в строителните граници на с.Прелез, общ.Завет, 
обл.Разград, на ул.„Лудогорие” №53, УПИ №V-259, от кв.32.  

   2.   15/835 ид.части от поземлен имот с предназначение: ДВОРНО МЯСТО целия с 
площ 835 кв.м., находящ се в строителните граници на гр.Завет, общ.Завет, 
обл.Разград, на ул.„Кирил и Методий” №35, УПИ № І-441, от кв.121. 

 
Земеделски земи: 

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 гр.Завет, с начин на 
трайно ползване „Нива” 
 
Всички приходи от разпореждане с общинско имущество са в размер на 

287 350,00 лв. 
 
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

ОТНОСНО: 
  1.2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост на Община Завет  за 2014 година.  
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
          Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”– 1 /един/, 
„Въздържали се”– 0 /нула от проведеното поименно гласуване,   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 192: 
 

В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на 
община Завет за периода 2013 – 2015 год., Общинският съвет приема годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по 
предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на 
бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.  

Програмата съдържа: 
- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия; 

- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 

- други данни, определени от Общинския съвет. 
 

   Предвид гореизложеното  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  ОбС – Завет, Общинският съвет 
– гр.Завет   
 
                                                                  Р Е Ш И:  

 
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост  при   Община Завет за 2014  година, както следва: 
 
 



 

 
 

 
 
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 
приорите-тите за изпълнение на стратегията. 

3. Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна 
общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2014 година 

 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 
А. ПРИХОДИ:  952 175,00 лв., в т.ч.    

• от наеми – 70 975,00 лв. 

• от продажби по реда на ЗОС – 871 200,00 лв. 

• от продажби по реда на ЗПСК – 0,00 лв. 

• от вещни права – 10 000.00 лв. 
 
1. От незастроени имоти: 
1.1. Наем: 3 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: 5 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: 9 обекта - 13 000,00 лв. 
2.2.2. Продажба: 6 броя - 183 000,00 лв. 
2.3. Вещни права: 0 броя – 0,00 лв. 
 
3. От общински поземлен фонд: 
3.1. Наем: 7170,000 дка – 56 975,00 лв. /ниви, пасища и мери + аренда 

с.Сушево/ 
3.2. Продажба: 805,000 дка – 483 000,00 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: 3 500.00 лв. 
1. За изготвяне на оценки – 500.00 лв. 
2. За издаване на удостоверения и регистриране на актове  – 2 000.00 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” 

3. Терен за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в гр.Завет, 
кв.82, УПИ І - Жилищно строителство   

 
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 

 
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  

5. Учредяване на ОПС за жил.строителство в гр.Завет, кв.85, УПИ Х – „Жил. 
строителство” 

 
2. Застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти – 0 бр. 
2.2. Нежилищни имоти 

            2.2.1. Наем: общо имоти, отдавани под наем 9 броя, 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. Помещения в Читалище с.Острово с площ 40,26 м2 

7. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 11,78 м2 

8. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 

9. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 32,54 м2 

           
 2.2.2. Продажба: общо имоти, предлагани за продажба 6 броя, 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. 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 - 5595,911 дка.         

2. Земеделски земи с обща площ – 1573,199 дка. 

                                                                                                                             

 
                3.2. Продажба 

1. имот № 017050, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област  

2. имот № 017051, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

3. имот № 017052, с НТП: Нива,  площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

4. имот № 017053, с НТП: Нива, площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

5. имот № 017054, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

6. имот № 017055, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

7. имот № 017056, с НТП: Нива, площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

8. имот № 017057, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

9. имот № 017058, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  



10. имот № 017059, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

11. имот № 017060, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

12. имот № 017061, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

13. имот № 017062, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

14. имот № 017063, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

15. имот № 017064, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

16. имот № 017065, с НТП: Нива, площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

17. имот № 017066, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

18. имот № 017067, с НТП: Нива, площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

19. имот № 017068, с НТП: Нива, площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

20. имот № 017069, с НТП: Нива, площ 3,033 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

21. имот № 017070, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

22. имот № 017071, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

23. имот № 017072, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

24. имот № 017073, с НТП: Нива, площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

25. имот № 017074, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

26. имот № 017075, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

27. имот № 017077, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

28. имот № 017078, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

29. № 017079, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ тарла” 
по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

30. имот № 017080, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

31. имот № 017081, с НТП: Нива, площ 4,350 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   



32. имот № 017082, с НТП: Нива, площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград. 

33. имот № 017083, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград. 

34. имот № 017084, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

35. имот № 017085, с НП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.    

36. имот № 017086, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

37. имот № 017087, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

38. имот № 017088, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

39. имот № 017089, с НТП: Нива, площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

40. имот № 017090, с НТП: Нива, площ 3,999 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

41. имот № 017091, с НТП: Нива, площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

42. имот № 017092, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

43. имот № 017093, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

44. имот № 017094, с НТП: Нива, площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.    

45. имот № 017095, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

46. имот № 017096, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.  

47. имот № 017097, с НТП: Нива, площ 4,001 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

48. имот № 017098, с НТП: Нива, площ 4,000 дка, трета категория, местност „Каршъ 
тарла” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград.   

49. имот № 055019, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

50. имот № 055029, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

51. имот № 055030, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

52. имот № 055031, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

53. имот № 055032, с НТП: Нива, лощ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   



54. имот № 055043, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.  

55. имот № 055044, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград. 

56. имот № 055045, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград. 

57. имот № 055046, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

58. имот № 055047, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

59. имот № 055048, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

60. имот № 055049, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

61. имот № 055050, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

62. имот № 055051, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

63. имот № 055052, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

64. имот № 055053, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

65. имот № 055054, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

66. имот № 055055, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.    

67. имот № 055056, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.     

68. имот № 055057, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

69. имот № 055059, с НТП: Нива, площ 4,546 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.  

70. имот № 055060, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.    

71. имот № 055061, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

72. имот № 055062, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.    

73. имот № 055063, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

74. имот № 055064, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

75. имот № 055065, с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.  



76. имот № 055066, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

77. имот № 055067, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

78. имот № 055068, с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

79. имот № 055069 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

80. имот № 055070 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

81. имот № 055071 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

82. имот № 055072 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

83. имот № 055073 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград. 

84. имот № 055074 с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.  

85. имот № 055075 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.    

86. имот № 055076 с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

87. имот № 055077 с НТП: Нива, площ 4,547 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград.   

88. имот № 055078 с НТП: Нива, площ 4,548 дка, трета категория, местност „Бююк 
мезарлък” по КВС на с.Веселец, община Завет, област Разград. 

89. имот № 023001 с НТП: Нива, площ 125,403 дка, трета категория, местност 
„Овощна градина” по КВС на гр.Завет, община Завет, област Разград. 

90. имот № 019006 с НТП: Нива, площ 157,549 дка, трета категория, местност 
„Дренака” по КВС на гр.Завет, община Завет, област Разград. 

91. имот № 098001 с НТП: Нива, площ 140,403 дка, трета категория, местност 
„Дъбака” по КВС на гр.Завет, община Завет, област Разград. 

 
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 

ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
1. „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от 

Община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици” по ПРСР, Мярка 322 – 
Обновяване и развитие на населените места. 



2. „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за 
населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на Община Завет” по 
ПРСР, Мярка  321- Основни услуги за икономиката и населението на селските райони. 

3. „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до 
спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” включващ „Изграждане на 
комбинирани спортни площадки: с.Брестовене, кв. 20, с.Острово, кв. 15, гр.Завет, кв. 44 
и изграждане на зала за спорт в кв. 44 по плана на гр.Завет”. Проекта е финансиран от 
ДФЗ – РА по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода  2007-2013 г.  

 4. „Текущ ремонт по поддържане на улици в Община Завет” със собствени 
средства. 

 
РАЗДЕЛ V 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Завет през 2014 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона 
за общинската собственост (ЗОС), 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 №192 по Протокол № 28 от 
30.01.2014 година на Общински съвет 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. 

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

 
ОТНОСНО: 

            1.3. Определяне на имоти - общинска собственост, които подлежат на  
задължително  застраховане 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  от порведеното поименно гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 193: 
 

Съгласно чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост застроените имоти – публична 
общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и 
земетресения, а съгласно чл.9 ал.2 от същия закон Общинския съвет определя имотите общинска 
собственост, извън тези по ал.1, които подлежат на задължително застраховане. 

 
Предложението на Общинската администрация е да се застраховат следните имоти  - 

частна общинска собственост: 
 

№ Наименование Населено 
място 

Акт за 
собственост 

Инвентарен 
номер 

 Стойност 

1. Дворно място с ЗАВЕТ АЧОС 00042 22328.00 лв. 



МС-2 сграда №52/05.10.2010 г. 

2. Физиотерапия ЗАВЕТ 
Д-ВОР ЗА 

ОТМЯНА ОТ 
03.06.2010 г. 

00043 12649.00 лв. 

3. 

       Едноетажна 
масивна сграда  

„Младежки Клуб” 

ЗАВЕТ 
АЧОС 

№10/25.04.2008 г. 
00022 63888.00 лв. 

4. 
Едноетажно 
ПМ сграда 

ИВАН 
ШИШМАНОВО 

АЧОС 

№168/02.11.2012 г. 
00086 841.50 лв. 

5. Здравен дом БРЕСТОВЕНЕ 
АОС 

№26/01,07,1997 г. 
00076 24871.00 лв. 

6. 
Едноетажна 
масивна сграда 
„Сватбена зала” 

БРЕСТОВЕНЕ 
АЧОС 

№46/14.05.2009 г. 
00078 62774.40 лв. 

7. 

Дворно място с 
МС-1 

Къща  - Стефан 
Спасов, 
ул.”Лудогорие” 
№21 

ЗАВЕТ 
АЧОС 

№56/20.12.2010 г 
00039 1416.00 лв. 

8. 
Дворно място с 
масивна сграда 

ОСТРОВО 
АЧОС 

№69/23.03.2011 г. 
00080 521.59 лв. 

9. 

Дворно място с 
ПМ-1 

„Здравна служба” 

ВЕСЕЛЕЦ 
АОС 

№177/16.05.2000 г. 
21285 14233.00 лв. 

10. 
Едноетажна 
масивна сграда - 
казани 

ВЕСЕЛЕЦ 
АОС 

№ 325/09.02.2001 г. 
00056 

2123.00 

лв. 

11. 

Дворно място с 
МС-1 

Сграда Кметство 

СУШЕВО 
АОС 

№71/22.04.1998 г. 
21289 

11086.00 

лв. 

12. 

Дворно място с 
МС-2 

Бивше кметство и 
здравна служба 

ПРЕЛЕЗ 
АЧОС 

№169/16.11.2012 г. 
00060 

34935.10 

лв. 

 

    Предвид гореизложеното  и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка и чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, Общинският съвет - гр.Завет 
 
                                                                  Р Е Ш И:  
 

1. ОПРЕДЕЛЯ имотите – частна общинска собственост, подлежащи на 
задължително застраховане през 2014 г., както следва: 

 



 
 

№ Наименование 
Населено 

място 
Акт за 

собственост 
Инвентарен 
номер 

Стой-ност 

  1. Дворно място с МС-
2 сграда  ЗАВЕТ 

АЧОС 

№ 52/05.10.2010г. 
00042 22328.00 лв. 

2. Физиотерапия 
ЗАВЕТ 

Д-ВОР ЗА 
ОТМЯНА ОТ 
03.06.2010г. 

00043 12649.00 лв. 

3.   Едноетажна масивна 
сграда „Младежки Клуб” 

ЗАВЕТ 
АЧОС  

№10/25.04.2008г. 
00022 63888.00 лв. 

4. Едноетажно ПМ 
сграда  

ИВАН 
ШИШМАНО
ВО 

АЧОС  

№168/02.11.2012г. 00086 841.50 лв. 

  5. Здравен дом 
БРЕСТОВЕНЕ 

АОС  

№26/01.07.1997г. 
00076 24871.00 лв. 

6. Едноетажна 
масивна сграда 
„Сватбена зала” 

БРЕСТОВЕНЕ 
АЧОС  

№46/14.05.2009 г. 00078 62774.40 лв. 

7. Дворно място с МС-
1  

Къща  - Стефан 
Спасов, 
ул.”Лудогорие” 
№21 

ЗАВЕТ 

АЧОС  

№56/20.12.2010г 

00039 1416.00 лв. 

8. Дворно място с 
масивна сграда  ОСТРОВО 

АЧОС  

№69/23.03.2011г. 
00080 521.59 лв. 

9. Дворно място с ПМ-
1  

„Здравна 
служба” 

ВЕСЕЛЕЦ 

АОС  

№177/16.05.2000г. 21285 14233.00 лв. 

10. Едноетажна 
масивна сграда - 
казани 

ВЕСЕЛЕЦ 
АОС 

№325/09.02.2001г. 00056 2123.00 лв. 

11. Дворно място с МС-
1 

Сграда Кметство 

СУШЕВО 

АОС  

№71/22.04.1998г. 21289 
11086.00 лв 

 

12. Дворно място с МС-
2 

Бивше кметство и 
здравна служба 

ПРЕЛЕЗ 

АЧОС  

№169/16.11.2012г. 00060 
34935.10 лв. 

 

 



2. Общински съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме необходимите 
действия за застраховане на горепосочените имоти. 

3. Имоти отдадени под наем или ползване – публична общинска собственост, 
застрахователните вноски са за сметка на наемателите или ползвателите. 

4. Имоти отдадени под наем или ползване – частна общинска собственост, застрахователните 
вноски са за сметка на наемателите или ползвателите. 

5. 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: 
            1.4. Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация   

                                                                                                                  Докл.:М.Хасан–Председател ОбС 
 
          Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”– 1 /един/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 194: 
 

    С изменението на чл.34, ал.2 от Закона ма местното самоуправление и местната  
администрация,  направено  с  ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., както следва: 
„ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може 
да бъде повече  от 70 на сто от:  

     1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния 
месец - в общините с население над 100 000 души;  

     2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния 
месец - в общините с население до 100 000 души.  
           Тези  промени  ни дават право  да променим  някои от  разпоредбите  на 
Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Завет, неговите комисии 
и взаимоотношенията му с общинската   администрация. 
 
             Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.2  и ал.3 и  чл. 34 ал. 2  от 
ЗМСМА   във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на  Правилника 
за организация на работа на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му с общинската администрация,  Общинският  съвет  гр.Завет с  14 
/четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, „Въздържали се”– 0 /нула/  
  
                                                                  Р Е Ш И:  
 
   1. Приема  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация 
на работа на Общинския  съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с 
общинската администрация, както следва:  
 

§1. В чл.19 се  правят следните  изменения и допълнения: 
1. В ал.2  числото „30” се заменя с числото „65”; 
2. Ал.6  придобива следния вид: 



  „ (ал.6). Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка 
с  работата му  в съвета,  се поемат от общинския  бюджет, и се изплащат еднократно 
през  последния месец на календарната година,  като сумата се определи с решение на 
Общинския съвет.” 

             3.Отменя ал.7. 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

            § 2. Правилникът  за изменение и допълнение на правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  
общинската администрация   влиза в сила от 01.01.2014 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: 

           1.5. Приемане Годишен план за развитие на младежката дейност  за 2014 
година 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 195: 
 

Общинският план за  развитие на младежката дейност  през 2014 година  на 
Община Завет  е изработен на основание: 

- Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и 
регионите 

- Национална стратегия за младежта 2012 – 2020 
- Закона  за  младежта 
- Национална програма за младежта 
Настоящият план определя основните цели и приоритети на Община Завет в 

областта на младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в 
общината и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за  младежта. Планът 
отчита спецификата в община Завет и необходимостта от интегриран подход в 
осъществяването на младежка политика. Общинският план за младежта е документ за 
разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхната реализация и 
успешно осъществяване. 
 Предвид  изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският  съвет  гр.Завет 
 

                                                      РЕШИ 
 

1. Приема  Годишен план за развитие на младежката дейност през 2014 
година,  както следва : 

 
 



ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
2014 година 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

В община Завет от общо 16184 население, младите на възраст от 15г. до 29г. са 

общо 3260. Заетите икономически активните лица от 15 до 64 навършени години са 

общо 2987 от тях младите на възраст от 15г. до 29г., са приблизително 190 . 

 

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО 

ИМ: 

 

I.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 
младите хора 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора, намаляване на броя на отпадащите от училище и повишаване на процента на 

завършилите висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската 

политика за младежта. 

За целта ще им бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат 

подпомагани читалищата като средище за неформално обучение, гражданско 

участие и сцена за културна изява на младите хора. 

Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на 

средното образование. 

Община Завет ще продължи да работи в посока създаване на условия за 

развитие на бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора. 

 

II.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

Част от инициативите в тази посока ще включат осъществяване на връзки с 

университетите в България и Европейски съюз за повишаване информираността на 

младите хора за възможностите да продължат образованието си. 

Предвидените дейности в тази насока са : 

� Проучвания на специфичните нужди на младото население в Община Завет. 

� Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и 

културни услуги. 

 



   III. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред 
младежите. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

� Поощряване на развитието на местни младежки организации, които в 

структурите си имат спортни клубове. 

� Стимулиране на младите хора за занимания с масов спорт чрез създаване на 

адекватни условия за безплатно използване на съществуващата спортна 

инфраструктура. 

� Привличане на спортните клубове и организации към процесите, свързани с 

развитието на гражданското общество и развитие на младежката политика. 

 

IV. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно 
положение. 

Предвидените дейности в тази насока са:  

� Запознаване на ученици в неравностойно положение с условията за безплатно 

следване във Висши учебни заведения на територията на страната. 

� Информиране на обществото за потребностите на младите хора в 

неравностойно положение и възможностите на различните социални програми 

и общностните инициативи за установяване на равни възможности за тях и 

социалното им включване и реализиране в областта на социалната икономика. 

 

  V. Развитие на младежко доброволчество. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

� Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на 

практиките на полагане и управление на доброволния труд в община Завет 

� Медийно отразяване на организирани доброволчески кампании. 

� Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи. 

VI. Повишаване на гражданската активност. 

Като цяло нивото на участие на гражданските организации в обществения 

живот на Община Завет е нисък.  

  Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на 

решения. 

 



VII. Развитие на младите хора в малките населени места. 

  Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и дребния 

бизнес в селските райони, с цел осигуряване на работни места на младите хора по 

селата. 

  Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и 

изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират върху най- 

актуалните за самите тях теми. 

Въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните структури. 

За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към 

инициативи по превенция на престъпността. 

Организирането на ежегодни информационни курсове в училищата на 

територията на Община Завет за вредата от престъпността, наркотиците, 

алкохола и други бичове на българското общество биха оказали положително влияние 

при изграждането на активна гражданска позиция на младите хора по отношение на 

престъпността. 

 
 

VIII.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпноста.  
 

  Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво гражданско 
общество, което да въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните 
структури. 

За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към 
инициативи по превенция на престъпността. Организирането на информационни 
курсове в училищата на територията на Община Завет за вредата от престъпността, 
наркотиците, алкохола и други бичове на общество биха оказали положително влияние 
при изграждането на активна гражданска озиция на младите хора по отношение на 
престъпността. 
 

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА 
ДЕЙСТВИЕ 

 
 

Дейности Инициативи, 
кампании 

Организатор Времеви 
период 

1.1. Създаване на 
оптимални 
възможности за 
насърчаване на 
сътрудничеството 
между работодатели 
и училища. 

Организиране на 
среща между 
работодатели от 
Община Завет и 
ученици от 
гимназиален курс с 
цел професионална 
ориентация на 
младежите 

Община Завет  
 
от 01.04.2014г. 
до 15.05.2014г. 



1.2. Насърчаване на 
интереса на младите 
хора към развитието 
на общината. 

Тематични 
дискусии в Часа на 
класа на тема : 
„Община Завет и 
младите хора - 
партньори за общо 
бъдеще“ 

Община Завет от 02.05.2014г.  
до 02.06.2014г. 

1.3. Стажуване в 
общинска 
администрация 

Създаване на 
възможности за 
стаж по стажантски 
програми 

Община Завет През годината 

2.1. Запознаване на 
младите хора с 
възможностите за 
кандидатстване във 
Висши учебни 
заведения. 

„Информационна 
кандидат-
студентска 
кампания“2014/2015 

Община Завет 
съвместно с 
директорите на 
СОУ и ПГЗ 
 

 
от 02.05.2014г.  
до 14.05.2014г 

2.2. Запознаване на 
учениците, 
завършващи 
основно образование 
с условията за прием 
в двете гимназии на 
територията на 
Община Завет. 

Община Завет - 
средище за 
подготовка на кадри 
със средно 
образование 

Община Завет 
съвместно с  
директорите  на 
четирите основни 
училища  

 
 
от 02.05.2014г.  
до 30.05.2014г. 

2.3. Организиране на 
безплатни курсове за 
компютърна 
грамотност, достъп 
до интернет. 

 
Програма 
„Глоб@лни 
библиотеки - 
България“ 

 
Народни Читалища 

 
През годината 

3.1. Поощряване 
развитието на 
местни младежки 
спортни клубове . 

Финансиране на 
спортни клубове на 
територията на 
Община Завет  

Община Завет През годината 

3.2. Стимулиране на 
детския и младежки 
спорт. 

Участие в 
ученически игри, в 
спортни състезания, 
кросове и щафети 

Община Завет, 
председатели на 
спортни клубове 

През годината 

4.1. Осигуряване на 
заетост на младите 
хора по време на 
доброволчески 
акции. 

Доброволческа 
акция „Да изчистим 
България“ 

Община Завет 22 .04. 2014г. 

Доброволческа 
акция „Засади 
дърво“ 

Община Завет 22 .04. 2014г. 

5.1. Съпричастност 
на младите хора в 
управлението на 
общината. 

Един ден, в който 
управляват младите 
- „Кмет и 
ръководство на 

Община Завет м. Октомври, 
2014г. 



община за един ден“ 
6.1. Подпомагане 
дейността на 
читалищата в селата 
като културно- 
информационни 
центрове. 

Оказване на 
съдействие по 
програма 
„Глоб@лни 
библиотеки“ и 
осъществяване на 
културни 
мероприятия. 

Община Завет, 
Читалища 

През 
годината 
 

7.1. Превенция на 
правонарушенията, 
извършени от млади 
хора. 
 

Информационно- 
образователна 
кампания на 
МКБППМН. 

Председател 
МКБППМН 

м. септември 

7.2. Запознаване на 
родителската и 
учителската 
общност с новите 
явления и опасности 
пред младите хора. 

Провеждане на 
лекции, беседи, 
разговори и 
родителски срещи, 
засягащи наболели 
проблеми като 
трафик на деца и 
хора, злоупотреба в 
Интернет 
пространството, 
наркозависимост и 
др. 

Председател 
МКБППМН 
Класни 
ръководители 

През годината 

 
 
 
Финансовите средства за изпълнение на Общински план за развитие на 

младежката дейност за 2014 година на Община Завет се планират в рамките на: 
� годишния общински бюджет 
� средства от фондовете на ЕС в рамките на националните оперативни 

програми 
� средства от  Национална програма за младежта 2011-2015 

 
 
2 .  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областен управителна Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Настоящето решение подлежи на оспорване по АПК пред Административния 
съд Разград. 
 
 

 
ОТНОСНО: 
1.6 Приемане Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 

2014 година                                                                            
                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 



          Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”– 0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 196: 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на 

основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища. Тази програма обобщава най-
важните моменти в работата на читалищата от Община Завет през настоящата година, 
техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното укрепване, 
модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. Ще се работи за 
създаване на условия за превръщаните им в информационно-образователни центрове и 
утвърждаване ценностите на гражданското общество.  За реализирането на най-
важните дейности от културните им планове, включени в Програмата са предвидени  
финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2014 г. Приоритетите над който 
ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на 
читалищата през изминалата 2013 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им 
планиране и финансиране за устойчиво развитие на читалищната дейност в община 
Завет. 
           Предвид гореизложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, Общинският  съвет  гр.Завет  

РЕШИ: 
 

1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност както следва : 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ  
ЗА 2014 ГОДИНА 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 

2014 година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 
въз основа на направените от читалищата в Община  Завет предложения за дейността 
им през 2014 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на 
община  Завет. 
 

Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за 
развитие на местната култура в Община Завет и България. 
 
 
           РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 
 

В Община Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните 
читалища в Министерството на културата. За 2014 година те са субсидирани с 
държавна субсидия в размер на 147 200 лв., за 23 броя субсидирана численост. 

Средствата за читалищата се разпределят при спазване на Закона за народните 
читалища и разработеният от Министерството на културата и съгласуван с 
Министерството на финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределение на общинската 
субсидия за читалищата”.  
  Освен чрез делегираните държавни средства, читалищата имат възможност за 



допълнително финансиране  от собствени приходи: рента, наеми, дарения, членски 
внос, такси, билети. 

Във всички читалища в Община Завет функционират читалищни библиотеки.  
Любителското творчество обхваща самодейци в 23 постоянни художествени колективи 
с изяви на международно, национално, областно и регионално ниво 

В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, конкурси, 
тематични срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, 
празници, обичаи и други. 

Реализират се читалищните проекти по Програма „Глобални библиотеки” към 
МК.  

Читалищата в Община Завет имат своите конкретни достижения в : 
 

� съхраняването на националните традиции и идентичност; 
� превръщане на библиотеките в център на духовно и информационно                   

средище; 
� привличане на самодейци с различен социален статус  и възраст; 
� привличане на допълнителни източници за финансиране; 
� създаване на международни  културни връзки. 

 
Постигнатото в читалищната дейност е базата за решаването на проблемите 

свързани с  
 

� привличане на млади читалищни членове; 
� нов тип мениджмънт; 
� обогатяване на библиотечния фонд; 
� поддръжка и ремонт на материално-техническата база. 

 
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
Цел:  
 

Утвърждаване на читалищата в Община Завет като културно-просветни средища 
с активни културни, информационни, социални и граждански функции. 
 

Приоритети: 
1.  Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Завет за осъществяване на 

основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи 
съвременна визия на читалищната дейност. 
 

� Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и 
танци. 
� Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество  и 
завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на 
млади хора, като важен фактор за насърчаване на социалната промяна. 

 
2.   Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено  значими 

сфери. 
 



� Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 
информационно осигуряване  чрез ускорено навлизане на информационните 
технологии. 

� Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и 
формирането на активно гражданство. 

� Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество  и партньорство с 
общината, с културните и образователните институции, с представители на 
бизнеса и НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти. 

� Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 
 

3.     Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база . 
 
 

ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЧИТАЛИЩАТА 
 
 
№ по 
ред 

Дейности Срок  Отговорник 
Необходими 

финансови средства 
І. Библиотечна  дейност    

1. 
Уреждане и поддържане на 
обществени библиотеки. 

Постоянен читалищата Собствени средства 

2. 
Обогатяване на библиотечния 
фонд 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Мероприятия за повишаване на 
читателския интерес – 
представяне на нови книги, 
срещи-разговори, литературни 
четения, изложбени кътове с 
книги и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

4. 

Предоставяне на компютърни и 
интернет услуги за 
населението. 

Постоянен Читалища 
с.Острово, 
с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

Собствени средства 

ІІ. 
Художествена 
самодейност 

   

1. 

Развиване и подпомагане 
дейността на съществуващите 
самодейни групи, клубове и 
кръжоци. 

І-V 
Х-ХІІ 

Читалищата Собствени средства 

2. 
Разкриване на нови форми на 
любителско творчество. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Участия във фестивали, 
конкурси, събори на общинско, 
регионално и национално ниво 

По график Читалища  
 
 
 

Собствени  
средства 

4. 
Съхраняване и популяризиране 
на местните обичаи и традиции 
от българския фолклор. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

ІІІ. Повишаване на    



квалификацията и 
надграждане на знания 

1. 
Участия в обучения и срещи, 
организирани от външни 
организации. 

Постоянен Външни 
организации 

Собствени средства 

2. 
Повишаване квалификацията на 
служителите  в читалищата.  

Постоянен  Читалища  Собствени средства 
 

ІV. 
Културни и образователни 
мероприятия  

   

1. 

Организиране и провеждане на 
мероприятия, свързани с 
общински, регионални и 
национални празници. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Чествания на бележити дати и 
годишнини по читалища: 

  Собствени средства 

3. Трети март  
/тържествен концерт / 

март Читалища, 
Община 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

4. Международен ден на ромите  
/ концерт /  

април "Рома "Завет, 
Читалищe 

гр.Завет, Община 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

5. Великденски концерт  април Читалища, 
Община 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

6. Селищен празник - с. Сушево май Читалище  
с.Сушево 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

7. Общински  конкурс на 
тема”Аз мога да рецитирам” с 
участие на деца от ІV до VІІІ 

клас от всички  населени 
места  на общината  

 
май 

 
Всички читалища  

от  
общината 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

8. Ден на славянската 
писменост и култура  

/ концерт / 

май Читалище -Завет 
Община - Завет 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

9. Селищен празник - 
с.Брестовене 

юни Читалище 
с.Брестовене  

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

10. Първи  юни  - ден на детето 
/ концерт в гр.Завет, 

с.Острово,с. Брестовене / 

юни Читалища, ЦДГ Собствени средства, 
външно 
финансиране 

11. Селищен празник - с.Прелез август Читалище  
с.Прелез 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

12. Селищен празник – гр.Завет август Читалище - Завет  Собствени средства, 
външно 
финансиране 

13. Концерт за празника Рамазан 
байрям 

август Читалище-Завет  Собствени средства, 
външно 
финансиране 



14. Селищен празник - с. Острово септември Читалище 
с.Оострово 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

15. Селищен празник - с. Веселец септември Читалище 
с.Веселец  

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

16. Концерт по случай Курбан 
байрам  

октомври Читалище - 
гр.Завет  

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

17. Ден на народните будители  
/ концерт / 

ноември Читалище - 
гр.Завет, 
Училища 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

 Коледни и новогодишни 
празници  
/ концерт / 

декември Читалище - 
гр.Завет 

Собствени средства, 
външно 
финансиране 

V. 
Разработване и 
реализиране на проекти 

   

1. Работа по проект „Глобални 
библиотеки-България“ 

І-ХІІ с.Острово, 
с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

 
Собствени средства 

2. 
Участие в проекти на 
Министерството на културата 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 
Разработване на проекти и 
кандидатстване по програми 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

VІ. 
Партньорства и 
популяризиране на 
дейността 

   

1. 

Създаване на партньорства с 
други културни организации, 
клубове, училища и детски 
градини, НПО, медиите, 
бизнеса и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Популяризиране на 
образователни и културни 
прояви в местните медии. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

 
 
2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните 

решения. 
3 .Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 

управителна Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Настоящето решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 
Административен съд  гр.Разград. 
 
 
 МЕХМЕД ХАСАН 
 Председател на Общинския  съвет гр.Завет         

 
 



 
 
 
 


