
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол  №  32  от  14.04.2014  година 

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

1.1. Разпореждане с ОПФ в землище с.Веселец. 

                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 221: 

 

В Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2014г., приета с Решение № 192 по Протокол № 28 от 30.01.2014г. на 

Общински съвет – гр.Завет са включени за продажба имоти в землище с.Веселец, 

общ.Завет, обл.Разград. Общия брой на общинските имоти е 40 и за тях са 

възложени и направени оценки от оценител, съгласно Удостоверение № 95, 

издадено от Министерство за земеделието и горите. За същите има проявен интерес 

за закупуване и входирана колективна молба на граждани от с.Веселец с Вх.№94-

01-1/31.07.2013г. 

 За тези имоти има съставени актове за частна общинска собственост, 

вписани в Служба по вписванията, данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни 

оценки, както следва: 

№ 

 

 

Имот 
 

НТП 

 

Документ 

Площ  Категория 

 

 

 Дан. 

оценка 

/лв./ 

 

 

Пазарна 

оценка 

/лв./ 

 /дка/ на земята   

1 055019 нива АЧОС 386 4,548 трета 768,80 2501,40 

2 055029 нива АЧОС 387 4,547 трета 768,70 2500,85 

3 055030 нива АЧОС 388 4,547 трета 768,70 2500,85 

4 055031 нива АЧОС 389 4,547 трета 768,70 2500,85 

5 055032 нива АЧОС 390 4,547 трета 768,70 2500,85 

6 055043 нива АЧОС 391 4,547 трета 768,70 2500,85 

7 055044 нива АЧОС 392 4,548 трета 768,80 2501,40 

8 055045 нива АЧОС 393 4,548 трета 768,80 2501,40 

9 055046 нива АЧОС 394 4,547 трета 768,70 2500,85 

10 055047 нива АЧОС 395 4,547 трета 835,50 2728,20 

11 055048 нива АЧОС 396 4,548 трета 835,70 2728,80 

12 055049 нива АЧОС 397 4,548 трета 835,70 2501,40 

13 055050 нива АЧОС 398 4,547 трета 835,50 2500,85 



14 055051 нива АЧОС 399 4,548 трета 835,70 2501,40 

15 055052 нива АЧОС 400 4,548 трета 835,70 2501,40 

16 055053 нива АЧОС 401 4,547 трета 835,50 2500,85 

17 055054 нива АЧОС 402 4,548 трета 835,70 2501,40 

18 055055 нива АЧОС 403 4,548 трета 835,70 2501,40 

19 055056 нива АЧОС 404 4,547 трета 835,50 2500,85 

20 055057 нива АЧОС 405 4,547 трета 835,50 2500,85 

21 055059 нива АЧОС 406 4,546 трета 835,30 2500,30 

22 055060 нива АЧОС 407 4,548 трета 835,70 2501,40 

23 055061 нива АЧОС 408 4,548 трета 835,70 2501,40 

24 055062 нива АЧОС 409 4,548 трета 835,70 2501,40 

25 055063 нива АЧОС 410 4,548 трета 835,70 2501,40 

26 055064 нива АЧОС 411 4,548 трета 835,70 2501,40 

27 055065 нива АЧОС 412 4,548 трета 835,70 2501,40 

28 055066 нива АЧОС 413 4,547 трета 835,50 2500,85 

29 055067 нива АЧОС 414 4,547 трета 835,50 2500,85 

30 055068 нива АЧОС 415 4,547 трета 835,50 2728,20 

31 055069 нива АЧОС 416 4,547 трета 835,50 2728,20 

32 055070 нива АЧОС 417 4,547 трета 835,50 2500,85 

33 055071 нива АЧОС 418 4,547 трета 768,70 2500,85 

34 055072 нива АЧОС 419 4,547 трета 768,70 2500,85 

35 055073 нива АЧОС 420 4,547 трета 768,70 2500,85 

36 055074 нива АЧОС 421 4,548 трета 768,80 2501,40 

37 055075 нива АЧОС 422 4,547 трета 768,70 2500,85 

38 055076 нива АЧОС 423 4,548 трета 768,80 2501,40 

39 055077 нива АЧОС 424 4,547 трета 768,70 2500,85 

40 055078 нива АЧОС 425 4,548 трета 768,80 2501,40 

 

            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.49
а
, чл.89 и чл.91 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,  Общинският съвет гр. 

Завет  

РЕШИ 
 

 1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на 

гореописаните имоти – общинска собственост, като приема експертните оценки на 

“НЕДЕЛЧЕВ КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД гр.Разград с оценител изработил оценките по 



пазарни цени: Милена Христова Петрова (Станчева), съгласно Удостоверение № 95, 

издадено от Министерство на земеделието и храните, на следните имоти: 

1.1. 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 № 055057-Нива на 

Община Завет, имот № 055056-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 

055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.2. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.3. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.4. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.5. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 



1.6. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.7. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.8. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.9. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.10. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2728,20 (две хиляди седемстотин 

двадесет и осем лева и двадесет стотинки) лв. 



1.11. 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-Местен път на 

Община Завет и др. Имотът е образуван от имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2728,80 (две хиляди седемстотин 

двадесет и осем лева и осемдесет стотинки) лв. 

1.12. 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 № 055048-Нива на Община Завет, имот № 055047-Нива на Община 

Завет, имот № 055046-Нива на Община Завет, имот № 055050-Нива на Община 

Завет, имот № 055058-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 

055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.13. 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 № 055049-Нива на Община Завет, имот № 055046-Нива на Община 

Завет, имот № 055045-Нива на Община Завет, имот № 055051-Нива на Община 

Завет, имот № 055058-Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 

055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.14. 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-Местен път на Община Завет и др. Имотът е образуван от 

имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.15. 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 № 055053-Нива на Община Завет, имот № 055043-Нива на Община 

Завет, имот № 055044-Нива на Община Завет, имот № 055051-Нива на Община 

Завет, имот № 055058-Местен път на Община Завет и др. Имотът е образуван от 

имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.16. 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-Местен път на Община Завет и др. Имотът е образуван от 

имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.17. 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-Местен път на 

Община Завет и др. Имотът е образуван от имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.18. 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-Местен път на Община Завет и др. Имотът е образуван от 

имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.19. 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-Местен път на Община Завет и др. Имотът е образуван от 

имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.20. 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-Местен път на Община Завет и 

др. Имотът е образуван от имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.21. 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 и др., 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,30 (две хиляди и петстотин лева и 

тридесет стотинки) лв. 

1.22. 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 и др., имот № 055061-Нива на Община Завет, имот № 055076-Нива на 

Община Завет, имот № 055077-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 

№ 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.23. 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 и др., имот № 055062-Нива на Община Завет, имот № 055078-Нива на 

Община Завет, имот № 055076-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 

№ 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.24. 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 № 055078-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. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.25. 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-Местен път на 

Община Завет и др., имот № 055064-Нива на Община Завет, имот № 055074-Нива на 

Община Завет, имот № 055075-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 

№ 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.26. 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 и др., имот № 055065-Нива на Община Завет, имот № 055073-Нива на 



Община Завет, имот № 055074-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 

№ 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.27. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.28. 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 и др. Имотът е образуван от 

имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.29. 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 и др., имот № 055068-Нива на Община Завет, имот № 055070-Нива на 

Община Завет, имот № 055071-Нива на Община Завет. Имотът е образуван от имот 

№ 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.30. 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 и др., имот № 000078-Път ІІІ кл. на Държавата, имот № 000033-път ІІІ 

кл. на Държавата, имот № 055069-Нива на Община Завет, имот № 055070-Нива на 

Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009. 

Определя начална тръжна цена от 2728,20 (две хиляди седемстотин 

двадесет и осем лева и двадесет стотинки) лв. 

1.31. 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 Държавата, имот № 000032-Полски път на 

Община Завет. Имотът е образуван от имот № 055009. 



Определя начална тръжна цена от 2728,20 (две хиляди седемстотин 

двадесет и осем лева и двадесет стотинки) лв. 

1.32. 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 № 055069-Нива на Община Завет, имот № 055068-Нива на Община 

Завет, имот № 055067-Нива на Община Завет, имот № 055071-Нива на Община 

Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 

055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.33. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.34. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.35. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.36. 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. 



Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.37. 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 № 055062-Нива на Община Завет, имот № 055078-Нива на Община 

Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 

055009. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.38. 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 № 055078-Нива на Община Завет, 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. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

1.39. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2500,85 (две хиляди и петстотин лева и 

осемдесет и пет стотинки) лв. 

1.40. 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 № 055076-Нива на Община Завет, имот № 055061-Нива на Община 

Завет, имот № 055062-Нива на Община Завет, имот № 055075-Нива на Община 

Завет, имот № 000032-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 

055009. 

Определя начална тръжна цена от 2501,40 (две хиляди петстотин и един 

лева и четиридесет стотинки) лв. 

2. Да се определи депозит за участие за всеки имот в размер на 10% от 

първоначалната тръжна цена. 

                3. Да се определи стъпка за наддаване за всеки имот в размер на  1% от 

първоначалната тръжна цена. 

            4. Възлага на Кмета на община Завет да подготви и проведе търговете, да 

одобри спечелилите от търговете участници и да сключи договори за покупко-

продажба с класираните кандидати. 



             5. Спечелилите търга участници, с който ще бъдат сключени договори за 

покупко-продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд да влязат във 

владение след приключване на стопанска 2013/2014 год. (но не по-късно от 

31.12.2014г.) и подписана протокол за предаване на имот – общинска собственост, 

съгласно приложение №6 към чл.2, т.6 и чл.23 от Наредба №8/17.12.2009г. за 

утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - 

общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската 

собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. 

             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: 

            1.2. Разпореждане с ОПФ в землище с.Прелез. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

           Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 222: 

 

В Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

за 2014г., приета с Решение № 192 по Протокол № 28 от 30.01.2014г. на Общински 

съвет – гр.Завет са включени за продажба, имоти в землище с.Прелез, общ.Завет, 

обл.Разград. Общият брой на общинските имоти е 48 и за тях са възложени и 

направени оценки от оценител, съгласно Удостоверение № 95, издадено от 

Министерство за земеделието и горите. За същите има проявен интерес за 

закупуване и входирана колективна молба на граждани от с.Прелез с Вх.№94-01-

2/31.07.2013г. 

 За тези имоти има съставени актове за частна общинска собственост, вписани 

в Служба по вписванията, данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни оценки, 

както следва: 

№ Имот НТП Документ 
Площ 

/дка/ 

Категория 

на земята 

Дан. 

оценка 

/лв./ 

Пазарна 

оценка 

/лв./ 

1 017050 нива  АЧОС426 4,000 трета 676,20 2200,00 

2 017051 нива АЧОС 427 4,000 трета 676,20 2200,00 

3 017052 нива АЧОС 428 4,000 трета 676,20 2200,00 

4 017053 нива АЧОС 429 3,999 трета 676,00 2199,45 

5 017054 нива АЧОС 430 4,000 трета 676,20 2200,00 

6 017055 нива АЧОС 431 4,000 трета 676,20 2200,00 

7 017056 нива АЧОС 432 3,999 трета 676,00 2199,45 

8 017057 нива АЧОС 433 4,000 трета 617,40 2200,00 



9 017058 нива АЧОС 434 4,000 трета 676,20 2200,00 

10 017059 нива АЧОС 435 4,000 трета 676,20 2200,00 

11 017060 нива АЧОС 436 4,000 трета 617,40 2200,00 

12 017061 нива АЧОС 437 4,000 трета 676,20 2200,00 

13 017062 нива АЧОС 438 4,000 трета 676,20 2200,00 

14 017063 нива АЧОС 439 4,000 трета 617,40 2200,00 

15 017064 нива АЧОС 440 4,000 трета 676,20 2200,00 

16 017065 нива АЧОС 441 4,001 трета 676,40 2200,55 

17 017066 нива АЧОС 442 4,000 трета 617,40 2200,00 

18 017067 нива АЧОС 443 3,999 трета 676,00 2199,45 

19 017068 нива АЧОС 444 3,999 трета 676,00 2199,45 

20 017069 нива АЧОС 445 3,033 трета 468,10 1668,15 

21 017070 нива АЧОС 446 4,000 трета 676,20 2200,00 

22 017071 нива АЧОС 447 4,000 трета 676,20 2200,00 

23 017072 нива АЧОС 448 4,000 трета 676,20 2200,00 

24 017073 нива АЧОС 449 4,001 трета 676,40 2200,55 

25 017074 нива АЧОС 450 4,000 трета 676,20 2200,00 

   

26 

017075 нива АЧОС 451 4,000 трета 676,20 
2200,00 

27 017077 нива АЧОС 452 4,000 трета 676,20 2200,00 

   

28 

017078 нива АЧОС 453 4,000 трета 676,20 2200,00 

29 017079 нива АЧОС 454 4,000 трета 588,00 2100,00 

30 017080 нива АЧОС 455 4,000 трета      588,00 2100,00 

31 017081 нива АЧОС 456 4,350 трета 575,50 2283,75 

32 

33 

017082 

017083 нива 

нива 

АЧОС 457 

АЧОС 458 

4,001 

4,000 

трета 

трета 

676,40 

676,20 

2200,55 

2200,00   

 

34 017084 нива АЧОС 459 4,000 трета 676,20 2200,00 

35 017085 нива АЧОС 460 4,000 трета 676,20 2200,00 

36 017086 нива АЧОС 461 4,000 трета 676,20 2200,00 

37 017087 нива АЧОС 462 4,000 трета 676,20 2200,00 

38 017088 нива АЧОС 463 4,000 трета 676,20 2200,00 

39 017089 нива АЧОС 464 3,999 трета 676,00 2199,45 

40 017090 нива АЧОС 465 3,999 трета 676,00 2199,45 



 

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 Общинския 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.49
а
, чл.89 и чл.91 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Завет, 

Общинският съвет   

РЕШИ 

 

 1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на 

гореописаните имоти – общинска собственост, като приема експертните оценки на 

“НЕДЕЛЧЕВ КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД гр.Разград с оценител изработил оценките по 

пазарни цени: Милена Христова Петрова /Станчева/, съгласно Удостоверение №95, 

издадено от Министерство на земеделието и храните, на следните имоти: 

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-Местен път на Община Завет, имот № 000116-

Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 017002. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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-Местен път на Община Завет, имот № 017050-Нива на Община Завет. 

Имотът е образуван от имот № 017002. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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 

41 017091 нива АЧОС 466 4,001 трета 676,40 2200,55 

42 017098 нива АЧОС 467 4,000 трета 676,20 2200,00 

43 017097 нива АЧОС 468 4,001 трета 676,40 2200,55 

44 017096 нива АЧОС 469 4,000 трета 676,20 2200,00 

45 017095 нива АЧОС 470 4,000 трета 676,20 2200,00 

46 017094 нива АЧОС 471 4,001 трета 676,40 2200,55 

47 017093 нива АЧОС 472 4,000 трета 676,20 2200,00 

48 017092 нива АЧОС 473 4,000 трета 676,20 2200,00 



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-Нива на Община Завет, имот № 

017053-Нива на Община Завет, имот № 017076-Местен път на Община Завет. 

Имотът е образуван от имот № 017002 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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-Нива на Община Завет. 

Имотът е образуван от имот № 017002. 

Определя начална тръжна цена от 2199,45 (две хиляди сто деветдесет и 

девет лева и четиридесет и пет стотинки) лв. 

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.  

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.   

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.  

Определя начална тръжна цена от 2199,45 (две хиляди сто деветдесет и 

девет лева и четиридесет и пет стотинки) лв. 

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.  



Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.  

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.   

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.   

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.  

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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.  

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,55 (две хиляди и двеста лева, 

петдесет и пет стотинки) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2199,45 (две хиляди сто деветдесет и 

девет лева, четиридесет и пет стотинки) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2199,45 (две хиляди сто деветдесет и 

девет лева, четиридесет и пет стотинки) лв. 



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 Ашим Джелилов Юсеинов, 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. 

Определя начална тръжна цена от 1668,15 (хиляда шестстотин шестдесет 

и осем лева и петнадесет стотинки) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,55 (две хиляди и двеста лева,  

петдесет и пет стотинки) лв. 

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. 



Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.27. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.28. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.29. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2100,00 (две хиляди и сто) лв. 

1.30. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2100,00 (две хиляди и сто) лв. 

1.31. 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 Юнал Хасан Татар, имот № 000107-Полски път на Община Завет. 

Имотът е образуван от имот № 017002. 

Определя начална тръжна цена от 2283,75 (две хиляди двеста осемдесет и 

три лева, седемдесет и пет стотинки) лв. 



1.32. 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 Георги Маринов 

Неделчев, имот № 017023-Нива на Юнал Хасан Татар, 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,55 (две хиляди и двеста лева, 

петдесет и пет стотинки) лв. 

1.33. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.34. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.35. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.36. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.37. 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. 



Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.38. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

1.39. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2199,45 (две хиляди сто деветдесет и 

девет лева, четиридесет и пет стотинки) лв. 

1.40. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2199,45 (две хиляди сто деветдесет и 

девет лева, четиридесет и пет стотинки) лв. 

1.41. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,55 (две хиляди и двеста лева, 

петдесет и пет стотинки) лв.  

1.42. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв.  

1.43. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв.  

1.44. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,55 (две хиляди и двеста лева, 

петдесет и пет стотинки) лв.  

1.45. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв.  

1.46. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв.  

1.47. 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. 

Определя начална тръжна цена от 2200,55 (две хиляди и двеста лева, 

петдесет и пет стотинки) лв.  

1.48. 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. 

          Определя начална тръжна цена от 2200,00 (две хиляди и двеста) лв. 

           2. Да се определи депозит за участие за всеки имот в размер на 10% от 

първоначалната тръжна цена. 



               3. Да се определи стъпка за наддаване за всеки имот в размер на 1% от 

първоначалната тръжна цена. 

           4. Възлага на Кмета на община Завет да подготви и проведе търговете, да 

одобри спечелилите от търга участници и да сключи договори за покупко-продажба 

с класираните кандидати. 

           5. Спечелилите търга участници, с който ще бъдат сключени договори за 

покупко-продажба на земеделска земя от общинския поземлен фонд да влязат във 

владение след приключване на стопанска 2013/2014 год. (но не по-късно от 

31.12.2014г.) и подписан протокол за предаване на имот – общинска собственост, 

съгласно приложение №6 към чл.2, т.6 и чл.23 от Наредба №8/17.12.2009г. за 

утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - 

общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската 

собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. 

          6. 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: 

           1.3. Отмяна на Решение №210/28.03.2014 г. на Общинския съвет гр.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 № 223: 

 

     На свое заседание Общински съвет - гр.Завет прие Решение №210 по Протокол 

№31/28.03.2014г., с което дава съгласие да се предостави земеделска земя от 

общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 

от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и 

допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползуването на земеделската земя 

(ЗСПЗЗ) – ДВ бр.62/10.08.2010г. и разделяне на имот №043022 в землище с.Острово. 

    Решението не може да възпроизведе изпълнението на целите, за които е взето.   

    Това налага неговото прецизиране. 

    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – гр.Завет   

 

РЕШИ 
 

1.Отменя Решение №210 прието с Протокол №31 от 28.03.2014 година на 

Общински съвет – гр.Завет. 

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

Областния управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – гр.Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 



 

ОТНОСНО: 

1.4. Отмяна на Решение №218/28.03.2014 г. на Общинския съвет гр.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 № 224: 

 

    На свое заседание Общински съвет - гр.Завет прие Решение №218 по Протокол 

№31/28.03.2014 год., с което дава съгласие да се направят необходимите постъпки за 

изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 067004, находящ се в 

землище гр.Завет. 

    Решението не може да възпроизведе изпълнението на целта, за която е взето.   

    Това налага неговото прецизиране. 

    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – гр.Завет  

 

РЕШИ 
  

1.Отменя Решение №218 прието с Протокол №31 от 28.03.2014 година на 

Общински съвет – гр.Завет. 

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

Областния управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – гр.Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

ОТНОСНО: 

1.5. Удължаване срока на Договор  за наем с Рег.№ 111/27.05.2011 г. за 

ползване на  общинско помещение – „Стоматологичен кабинет” в гр.Завет, 

обл.Разград. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

           Общинският съвет гр.Завет Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ 

гласа „За”, „Против”–0 /нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното 

поименно гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 225: 

 

           Д-р Евгения Цонева Вълева, управител на ЕТ „Д-р Евгения Цонева – АПМП - 

ИП“, гр.Разград е наемател на общинско имот в гр.Завет, представляващ част от имот 

/стоматологичен кабинет/ и коридор – частна общинска собственост с обща площ 20,00 

м
2
 , находящи се на втория етаж на източния вход на двуетажна масивна сграда със ЗП 

173 м
2
, кв.50, УПИ І – Дневен център за възрастни хора по ПУП на гр.Завет, област 

Разград . Договорът за наем е сключен с Решение №327/29.04.2011 год. на ОбС - Завет 

за срок от три години и изтича на 16.05.2014 год.  

В деловодството на общината е постъпило заявление с вх.№70-643-

1/10.04.2014 г. от ЕТ „ Д-р Евгения Цонева – АПМП – ИП “, гр.Разград, с управител д-р 

Евгения Цонева Вълева, в което е заявила желание да бъде удължен срока на договора 

за наем Рег.№111/27.05.2011 г. със седем години. Договорът е сключен за три години, 



максимално допустимия срок  е десет, от което следва, че договора може да се удължи 

с още седем . 

До настоящия момент наемателят е бил коректен и е внасял в срок наемните 

вноски. 

Съгласно чл.22, ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС – Завет, за имоти частна общинска 

собственост, след изтичане на срока на договора за наем, ако същият е по-малък от 

десет години, може да се сключи анекс към договора, за период до изтичане на 

допустимия десетгодишен срок, след решение на общинския съвет по предложение на 

кмета на общината или определен от него заместник- кмет. 

Във връзка с гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.14, ал.1 и ал.3 от ЗОС и 

чл.22, ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС - Завет, Общинският съвет гр.Завет  

 

РЕШИ 
 

1.Да се удължи срока на Договор за наем с Рег.№111/27.05.2011 г.  за временно и 

възмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, състоящ се от 

следните помещения :  „Стоматологичен кабинет“ и коридор  с обща площ 20,00 м
2
, 

находящи се на втория етаж на източния вход на двуетажна масивна сграда със ЗП 173 

м
2
, кв.50, УПИ І – Дневен център за възрастни хора, по ПУП на гр.Завет, област 

Разград. 

            2. Възлага на Кмета на Община Завет да подпише Анекс за удължаване срока на 

договора с д-р Евгения Цонева Вълева, управител на ЕТ „ Д-р Евгения Цонева – АПМП 

– ИП “, гр.Разград за срок от седем години. 

   3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

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

 

 

 
МЕХМЕД  ХАСАН 
Председател на Общинския съвет гр.Завет         

 


