
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол  №  34  от  11.07.2014  година 
 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

           1. 1. Утвърждаване  на проект за самоделба на поземлен имот с номер 067004 

в землище гр.Завет. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

            Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 237: 

 

Със свое Решение №234, прието по Протокол №33/13.05.2014г. на Общинският 
съвет – гр. Завет възложи на Кмета на Община Завет г-н Ахтер Велиев да направи 
необходимото за изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 

067004 в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, обл.Разград с площ 

51,416 дка.,  трета категория,  местност „Могилите”, с НТП – Пасище, мера.  

         За имота има съставен Акт за публична общинска собственост №102 от 
04.03.2014г., вписан под №144, том 3, Вх.рег.№713, д.№549 от 12.03.2014г. в Служба 
по вписванията – гр.Кубрат. 

         В изпълнение на т. 2 от Решение №234, прието по Протокол №33/13.05.2014г. 
на Общински съвет–гр.Завет, на вниманието на Общинския съвет се предлага 
проекта за  самоделба на  поземлен имот с номер 067004, землище гр.Завет, като 
от същия  се обособяват 8 /осем/ самостоятелни имота с номера, както следва: 
067007, 067008, 067009, 067010, 067011, 067012, 067013, 067014.  

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

РЕШИ 
 

1. Приема и утвърждава самоделбата на поземлен имот с номер 067004 в 

землище гр.Завет, общ.Завет с площ 51,416 дка, трета категория, местност 

„Могилите”, с НТП – Пасище, мера,  Акт за публична общинска собственост 

№102 от 04.03.2014г., като при самоделбата се обособяват следните самостоятелни 
имоти, както следва:  

 1.1. Поземлен имот №067007, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 1,500 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот №067012-Пасище, мера 
на Община Завет, имот №067008-Пасище, мера на Община Завет, имот №229005-
Гор. стоп. тер. на „Северагро” ЕООД, имот №000424-Полски път на Община Завет. 



Имотът е образуван от имот №067004. Върху имота има следните ограничения: 66 
Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 
обявяване на защитената зона и с плана за управление, видно от Скица-проект 

№ФО5474/17.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

1.2. Поземлен имот №067008, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 1,000 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067007-Пасище, мера на 
Община Завет, имот №229005-Гор. стоп. тер. на „Северагро” ЕООД, имот №067009-
Пасище, мера на Община Завет, имот №067013- Местен път на Община Завет, имот 
№067012-Пасище, мера на Община Завет. Имотът е образуван от имот №067004. 
Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите 
птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. 
Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и 
с плана за управление, видно от Скица-проект №ФО5475/17.06.2014г. на 

„Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

1.3. Поземлен имот №067009, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 1,000 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067008-Пасище, мера на 
Община Завет, имот №067013-Местен път на Община Завет, имот №067010-Пасище, 
мера на Община Завет, имот №229005-Гор. стоп. тер. на „Северагро” ЕООД. Имотът 
е образуван от имот №067004. Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена 
зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 
обявяване на защитената зона и с плана за управление, видно от Скица-проект 

№ФО5476/17.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

1.4. Поземлен имот №067010, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 1,000 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067009-Пасище, мера на 
Община Завет, имот №067013- Местен път на Община Завет, имот №067011-
Пасище, мера на Община Завет, имот №229005-Гор. стоп. тер. на „Северагро” 
ЕООД. Имотът е образуван от имот №067004. Върху имота има следните 
ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 
и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени 
със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление, видно от 

Скица-проект №ФО5477/17.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – 

гр.Завет. 

1.5. Поземлен имот №067011, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 1,000 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067010-Пасище, мера на 
Община Завет, имот №067013- Местен път на Община Завет, имот №067014-
Пасище, мера на Община Завет, имот №229005-Гор. стоп. тер. на „Северагро” 
ЕООД. Имотът е образуван от имот №067004. Върху имота има следните 
ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 
и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени 
със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление, видно от 

Скица-проект №ФО5478/17.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – 

гр.Завет. 



1.6. Поземлен имот №067012, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 1,000 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067007-Пасище, мера на 
Община Завет, имот №067008-Пасище, мера на Община Завет, имот №067013- 
Местен път на Община Завет, имот №000424-Полски път на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот №067004. Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена 
зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 
обявяване на защитената зона и с плана за управление, видно от Скица-проект 

№ФО5480/17.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

1.7. Поземлен имот №067013, с начин на трайно ползване: Местен път, с площ 
0,500 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 
30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067014-Пасище, мера на 
Община Завет, имот №000424-Полски път на Община Завет, имот №067012-Пасище, 
мера на Община Завет, имот №067008-Пасище, мера на Община Завет, имот 
№067009-Пасище, мера на Община Завет, имот №067010-Пасище, мера на Община 
Завет, имот №067011-Пасище, мера на Община Завет. Имотът е образуван от имот 
№067004. Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на 
дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. 
Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и 
с плана за управление, видно от Скица-проект №ФО5479/17.06.2014г. на 

„Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

1.8. Поземлен имот №067014, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с 
площ 44,415 дка, трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, 
ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 067013-Местен 
път на Община Завет, имот №067011-Пасище, мера на Община Завет, имот 
№229005-Гор. стоп. тер. на „Северагро” ЕООД, имот №067005-Пуст. необр. земя на 
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000426-Полски път на Община Завет, имот 
№000424-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот №067004. 
Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите 
птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. 
Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и 
с плана за управление, видно от Скица-проект №ФО5481/17.06.2014г. на 

„Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

2. Възлага на Кмета на община Завет да предприеме необходимите действия 
за снабдяване с акт за собственост на новообразуваните имоти и да предложи същите 
за включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост при Община Завет за 2014 година, като самостоятелни 
парцели. 

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

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

 

ОТНОСНО: 

        1.2. Утвърждаване на  проект  за самоделба на поземлен имот с номер 043022 

в землище  с. Острово. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 



            Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 238: 

 

 Със свое Решение №233, прието по Протокол №33/13.05.2014г.Общинският 
съвет – гр.Завет възложи на Кмета на Община Завет г-н Ахтер Велиев да направи 
необходимото за изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 

043022 в землище с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, обл.Разград с площ 

10,556 дка., трета категория, местност „Могилите”, с НТП - Нива.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №474/28.01.2014 
год., вписан под №19, том 2, Вх.рег.№300, д.№221 от 07.02.2014г. в Служба по 
вписванията – гр.Кубрат. 

От горе описания  имот  могат  да се обособят 2 /два/ самостоятелни имота с 
номера: 043023 и 043024.  

В изпълнение на т. 2 от Решение №233 прието по Протокол №33/13.05.2014г. 
на Общински съвет–гр.Завет,  на Общинския съвет се предлага проект за самоделба 
на поземлен имот с номер 043022, землище с.Острово, общ.Завет.  

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

РЕШИ 

 
1. Приема и утвърждава самоделбата на поземлен имот с номер 043022 в 

землище с.Острово, общ.Завет с площ 10,556 дка, трета категория, местност 

„Могилите”, с НТП – Нива, Акт за частна общинска собственост 

№474/28.01.2014г., като при самоделбата се обособяват следните самостоятелни 
имоти, както следва:  

 1.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 043023, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 3,500 дка, трета категория, местност „Могилите” 
по КВС на с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: 
имот № 043024-Нива на Община Завет, имот № 000215-Полски път на Община 
Завет, имот № 043021-Нива насл. на Афуз Мустафа Мехмедов, имот № 043020-Нива 
на Лиляна Константинова Петкова. Имотът е образуван от имот № 043022, съгласно 

Скица-проект №ФО2461/09.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – 

гр.Завет. 

1.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот № 043024, с начин 
на трайно ползване: Нива, с площ 7,056 дка, трета категория, местност „Могилите” 
по КВС на с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: 
имот № 043023-Нива на Община Завет, имот № 000215-Полски път на Община 
Завет, имот № 000189-Местен път на Община Завет, имот № 043020-Нива на Лиляна 
Константинова Петкова. Имотът е образуван от имот № 043022, съгласно Скица-

проект №ФО2462/09.06.2014г. на „Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на новообразуваните имоти и да предложи същите за 



включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2014 година, като самостоятелни парцели. 

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

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

 
 

ОТНОСНО: 

           1. 3. Общинска програма за изменение и допълнение на програмата за 

управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост при  Община Завет 

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/ от проведеното поименно гласуване,  прие следното 
 
  

РЕШЕНИЕ № 239: 

 

С Решение № 192 от Протокол № 28/30.01.2014г. бе приета Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, изменена и 
допълнена с Решение № 209 от Протокол № 31/28.03.2014 година на Общинския 
съвет - гр.Завет. 

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

Кое налага  настоящето  изменение и допълнение на програмата:  
 
1. В изпълнение на Решение №234 прието по Протокол №33/13.05.2014г. на 

Общинския съвет – гр.Завет, Решение № 237 по Протокол № 34 от 11.07.2014 
година на ОбС – Завет  и изготвения проект за самоделба на общински имот с номер 
067004 в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, обл.Разград с площ 51,416 
дка., трета категория, местност „Могилите”, с НТП – Пасище, мера,  в Програмата  
следва да се включат новообразуваните имоти.  

 
          2. В изпълнение на Решение №233 прието по Протокол №33/13.05.2014г. на 
Общинския съвет – гр.Завет  и Решение № 238 по Протокол № 34 от 11.07.2014г. на 
ОбС – Завет, и изготвения проект за самоделба на общински имот с номер 043022 в 
землище с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, обл.Разград с площ 10,556 дка., 
трета категория, местност „Могилите”, с НТП–Нива,  в  Програмата следва да се 
включат   новообразуваните  имоти. 

3. Постъпило мотивирано искане и проявен интерес към терен в гр.Завет в 
кв.86, УПИ ІІ – Автогара за монтиране на временно съоръжение /павилион/ за 
почистване на автомобили – монетна автомивка.  

  Гореописаните имоти не са включени в годишната програма за 2014-та година 
и е необходимо същата да се допълни и актуализира. 

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



за общинската собственост, във връзка с чл. 4а, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – гр. Завет и 
т.1, Раздел V от заключителните разпоредби на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 год., 
Общинският съвет гр.Завет           

 
РЕШИ 

 
1. Приема Програма за изменение и допълнение на програмата за 

управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост при Община Завет 

за 2014 г., приета с Решение № 209 от Протокол № 31 от 28.03.2014 год. на 

Общинския съвет гр. Завет, както следва: 

 

        § 1. В т. 1. „Незастроени имоти” от Раздел ІІІ „Описание на имотите, 

предмет на процедури през 2014 година” на Програмата за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 година, 
приета с Решение №192 от Протокол №28 от 30.01.2014 год. на ОбС-гр.Завет, 
изменена и допълнена с Решение № 209 от Протокол № 31 от 28.03.2014 година на 
Общински съвет - гр.Завет, се  правят следните  допълнения: 

           1.В т.1.1. „Наем” се добавя нов имот с пореден номер 4, както следва: 

№ 
по 
ред 

Имот 

4. терен в гр.Завет в кв.86, УПИ ІІ – Автогара за монтиране на временно 
съоръжение           

/павилион/ за почистване на автомобили – монетна автомивка 
 

 

          §2. В т. 3 „Общински поземлен фонд” от Раздел ІІІ „Описание на имотите, 

предмет на процедури през 2014 година” на Програмата за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 година, 
приета с Решение № 192 от Протокол № 28 от 30.01.2014 год. на ОбС-гр. Завет, 
изменена и допълнена с Решение № 209 от Протокол № 31 от 28.03.2014 година на 
Общински съвет - гр.Завет, се  правят следните  допълнения: 

 

1.В т.3.1 „Наем” се добавят нови седем имота с поредни номера 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, както следва: 
№ по 
ред 

Имот 

8. 
Поземлен имот № 067007, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 1,500 дка, 
трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет 

9. 
Поземлен имот № 067008, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 1,000 дка, 
трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет  

10. 
Поземлен имот №067009, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 1,000 дка, 
трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет 

11. 
Поземлен имот №067010, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 1,000 дка, 
трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет 

12. 
Поземлен имот №067011, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 1,000 дка, 
трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет 

13. Поземлен имот №067012, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 1,000 дка, 



 трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет 
14. 

 
Поземлен имот №067014, с начин на трайно ползване: Пасище, мера, с площ 44,415 дка, 
трета категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет 

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

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

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

 

ОТНОСНО: 

           2.4. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на временно 

съоръжение. 

                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

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

 РЕШЕНИЕ № 240: 

 

         Община Завет е собственик на имот - частна общинска собственост, към който е 
проявен интерес. Имотът, предмет на интереса, представлява терен в гр.Завет в кв.86, 
УПИ ІІ – Автогара по ПУП на гр.Завет, област Разград. Искането е мотивирано от 
обстоятелството, че частта от имота – терена ще се използва за монтиране на временно 
съоръжение /павилион/ за почистване на автомобили /монетна автомивка/. 

Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за 
търговска  дейност, се осъществява по схема одобрена от главния архитект на 
общината,   след  решение на Общински съвет и провеждане на търг или конкурс, като 
срока на договора не може да е по-дълъг от 3 години. 

Съгласно утвърдената схема, терена се намира в югозападната част на парцела.  
Обектът, който ще се отдава под наем може да бъде  свързан с временни връзки 

към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е 
необходимо за нормалното им функциониране, съгласно чл.56, ал.3 от ЗУТ. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинския съвет - Завет да вземе 
следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

           Съгласно акт за частна общинска собственост №488/14.05.2014 год., недвижим 
имот, находящ се в кв.86, УПИ ІІ – Автогара по ПУП на гр.Завет, област Разград е 
частна общинска собственост, при граници и съседи: север – УПИ  І – за жилищно 
строителство, изток – улица, юг – улица,  запад – улица. 
  Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 и 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 на ОбС - Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество  и във връзка с 
чл.2, ал.1, т.23 от  Наредба №7 на ОбС – Завет за базисните /начални цени/ за отдаване 
под наем на обекти общинска собственост,  Общинският съвет гр.Завет  
 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
общински терен с площ 36 м2, находящ се в кв.86, УПИ ІІ – „Автогара“ по плана на 



гр.Завет, по АЧОС №488/14.05.2014  год., за поставяне на преместваеми обекти 
/павилиони/, съгласно схема одобрена от главния архитект на общината, за извършване 
на търговска дейност, за срок от 3 години, по реда на глава седма от Наредба № 2 на 
ОбС Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.          

Определя начална тръжна месечна наемна цена за имота – терена в размер на 
161,28 лв. без ДДС, определена съгласно Наредба №7 на ОбС гр.Завет.  

2. Задължава Кмета на Община Завет да проведе процедурата и да сключи 

договор със спечелилия кандидат. 

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

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

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

 

 

 

ОТНОСНО: 

           1.5. Учредяване безвъзмездно право на преминаване  и прокарване на трасе за 

изграждане на обект „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и 

изтегляне на оптичен кабел на територията на област Разград на ЦИФРОВИ 

СИСТЕМИ ООД – гр.Варна  между общините Разград, Завет, Исперих и Самуил”  

през общински имоти-публична общинска собственост на територията на 

община Завет. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

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

РЕШЕНИЕ № 241: 

 
Подадено е Заявление с Вх.№70-556-1/21.05.2014 год. от „ЦИФРОВИ 

СИСТЕМИ” ООД – гр. Варна, ЕИК 103083582 със седалище и адрес на управление: 
гр.Варна, бул.”Сливница” № 40, представлявано от Драгомир Христов Славов в 
качеството си на управител, за учредяване право на преминаване и прокарване  на трасе 
за изграждане на обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и 

изтегляне на оптичен кабел на територията на Област Разград на ЦИФРОВИ 

СИСТЕМИ ООД – гр. Варна между общините Разград, Завет, Исперих и Самуил” 
през общински имоти-публична общинска собственост  на територията на община 
Завет. 

Съгласно чл. 295, ал.7 от Закона за електронните съобщения – „Използването на 
мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти-публична общинска собственост, за 
прокарване, преминаване и поддържане на електронни съобщителни мрежи на 
предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е 
безвъзмездно”. 

Проектното трасе е изцяло в сервитута на съществуващи пътища и съгласно чл. 
5, ал. 2, т. 2 от „НАРЕДБА №35/30.11.2012Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА 
ПТОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ 
ИНФРАСТРУКТУРА” на МТИТС и МРРБ не се изработва ПУП.  

Предвид гореизложеното  следва  Общинския съвет Завет да учреди 

безвъзмездно право на преминаване и прокарване на трасе за изграждане на обект: 
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на 



територията на Област Разград на ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ООД – гр. Варна между 

общините Разград, Завет, Исперих и Самуил” през общински имоти-публична 
общинска собственост  на територията на община Завет в полза на „ЦИФРОВИ 

СИСТЕМИ” ООД – гр. Варна. 

 Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 
от ЗОС, във връзка с чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения, чл.192 и 
чл.193 от ЗУТ,  Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 

1. Учредява безвъзмездно право на преминаване и прокарване на трасе за 
изграждане на обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне 

на оптичен кабел на територията на Област Разград на ЦИФРОВИ СИСТЕМИ 

ООД – гр. Варна между общините Разград, Завет, Исперих и Самуил” през 
общински имоти-публична общинска собственост  на територията на община Завет, 
преминаващи през земеделски и урбанизирани територии указани в приложение №1 от 
настоящата Докладна записка, в полза на „ЦИФРОВИ СИСТЕМИ” ООД – гр. Варна, 
ЕИК 103083582 със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.”Сливница” № 40, 
представлявано от Драгомир Христов Славов в качеството си на управител. 
 
 2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи Договор за безвъзмездно право 
на преминаване и прокарване на трасе за изграждане на обект: „Подземна тръбна 

мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на територията на 

Област Разград на „ЦИФРОВИ СИСТЕМИ” ООД – гр. Варна между общините 

Разград, Завет, Исперих и Самуил” през общински имоти-публична общинска 
собственост  на територията на община Завет. 
 
           Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета  на Община Завет и Областния 
управител  на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му. 
 
 Настоящото решение  подлежи на оспорване в срока по АПК  пред 
Административен съд Разград.  
                                                                                                                                                                                
       Приложение №1 

Списък  
на имотите ПОС за Учредяване безвъзмездно право на преминаване и прокарване на трасе за 
изграждане на обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен 

кабел 
 на територията на Област Разград на ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ООД – гр. Варна между общините 
Разград, Завет, Исперих и Самуил” през общински имоти-публична общинска собственост  на 

територията на община Завет.  
    

№ 
Имоти ПОС 

/публична общинска собственост/ 
Населено място Територия 

1 Хемус от/до точка проектно трасе 81 до 67 с.Острово Урбанизирана 
2 Ангел Кънчев от/до точка проектно трасе 67 до 1 с.Острово Урбанизирана 
3 Искър от/до точка проектно трасе 1 до 3 с.Острово Урбанизирана 
4 Трети март от/до точка проектно трасе 3 до 10 с.Острово Урбанизирана 

5 
Страхил Войвода от/до точка проектно трасе 10 до 
25 с.Острово Урбанизирана 

6 Васил Левски от/до точка проектно трасе 25 до 31 с.Острово Урбанизирана 



7 
Ал.Стамболийски от/до точка проектно трасе 21 
до 43 с.Острово Урбанизирана 

8 Хан Кубрат от/до точка проектно трасе 43 до 48 с.Острово Урбанизирана 
9 Лудогорие от/до точка проектно трасе 48 до 58 с.Острово Урбанизирана 

10 ПИ №000280 
с.Острово 

 ЕКАТТЕ 54417 Земеделска 

11 ПИ №000289 
с.Острово 

 ЕКАТТЕ 54417 Земеделска 

12 ПИ №000295 
с.Острово 

ЕКАТТЕ 54417 Земеделска 

13 ПИ №000319 
с.Острово 

 ЕКАТТЕ 54417 Земеделска 

14 ПИ №000432 
с.Острово  

ЕКАТТЕ 54417 Земеделска 

15 ПИ №000262 
с.Брестовене 

 ЕКАТТЕ 06481 Земеделска 

16 
Лудогорие от/до точка проектно трасе 1 до 33;38 
до 49 гр.Завет Урбанизирана 

17 
Кирил и Методий от/до точка проектно трасе 33 
до 38 гр.Завет Урбанизирана 

18 
Иван Вазов от/до точка проектно трасе 49 до 64;80 
до 85 гр.Завет Урбанизирана 

19 Васил Левски от/до точка проектно трасе 64 до 76 гр.Завет Урбанизирана 
20 Пеньо Пенев от/до точка проектно трасе 70 до 80 гр.Завет Урбанизирана 

21 
Освобождение от/до точка проектно трасе 85 до 
98 гр.Завет Урбанизирана 

22 Тракия от/до точка проектно трасе 98 до 108 гр.Завет Урбанизирана 

23 
Христо Ботев от/до точка проектно трасе 108 до 
116 гр.Завет Урбанизирана 

24 ПИ №000168  
гр.Завет 

 ЕКАТТЕ 30065 Земеделска 
25 Лудогорие от/до точка проектно трасе 1 до 5 с.Прелез Урбанизирана 

26 ПИ №000137 
с.Прелез 

 ЕКАТТЕ 58147 Земеделска 
27 Стара планина от/до точка проектно трасе 1 до 10 с.Веселец Урбанизирана 

28 ПИ №000059 
с.Веселец, ЕКАТТЕ 

10714 Земеделска 

29 ПИ №000220 
с.Веселец 

 ЕКАТТЕ 10714 Земеделска 

30 ПИ №000231 
с.Веселец 

 ЕКАТТЕ 10714 Земеделска 
31 Васил Левски от/до точка проектно трасе 1 до 29 с.Иван Шишманово Урбанизирана 
32 Марица от/до точка проектно трасе 29 до 38 с.Иван Шишманово Урбанизирана 

33 ПИ №000131 
с.Иван Шишманово 

 ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 

34 ПИ №000120 
с.Иван Шишманово  

ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 

35 ПИ №000103 
с.Иван Шишманово 

 ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 



36 ПИ №000102 
с.Иван Шишманово 

 ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 

37 ПИ №000104 
с.Иван Шишманово 

 ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 

38 ПИ №000072 
с.Иван Шишманово 

 ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 

39 ПИ №000101 
с.Иван Шишманово 

 ЕКАТТЕ 32192 Земеделска 
: 

 

 

 

ОТНОСНО: 

            1.6. Учредяване безвъзмездно право на преминаване  и прокарване на трасе за 

изграждане на обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на 

територията на община Завет” през общински имоти-публична общинска 

собственост.                                                                                                        

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

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

РЕШЕНИЕ № 242: 

 

Подадено е Заявление с Вх.№70-305-2/07.11.2013 год. от „НЕТБОКС” ЕООД – 

с. Смирненски, ЕИК 200908379 със седалище и адрес на управление: област Русе, 
община Ветово, с. Смирненски, ул. „Вихрен” №1, представлявано от Вилдан 
Шинасиева Селим в качеството си на управител и едноличен собственик, за учредяване 
право на преминаване и прокарване  на трасе за изграждане на обект: „Подземна 

оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Завет” през 
общински имоти-публична общинска собственост.  

 
Съгласно чл. 295, ал.7 от Закона за електронните съобщения – „Използването на 

мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти-публична общинска собственост, за 
прокарване, преминаване и поддържане на електронни съобщителни мрежи на 
предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е 
безвъзмездно”. 
Предвид гореизложеното Моля Общински съвет Завет да учреди безвъзмездно право на 
преминаване и прокарване на трасе за изграждане на обект: „Подземна оптична 

мрежа за електронни съобщения на територията на община Завет” през общински 
имоти-публична общинска собственост в полза на „НЕТБОКС” ЕООД – с. 

Смирненски. 
 На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 295, 
ал. 7 от Закона за електронните съобщения, чл.192 и чл.193 от ЗУТ,  Общинския  съвет 
– Завет    

                                                        РЕШИ: 

1. Учредява безвъзмездно право на преминаване и прокарване на трасе за 
изграждане на обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на 



територията на община Завет” през общински имоти-публична общинска 
собственост, а именно ПИ № 000327 и ПИ № 000329, по КВС на гр. Завет в полза на 
„НЕТБОКС” ЕООД – с. Смирненски, ЕИК 200908379 със седалище и адрес на 
управление: област Русе, община Ветово, с. Смирненски, ул. „Вихрен” №1, 
представлявано от Вилдан Шинасиева Селим в качеството си на управител и едноличен 
собственик. 

 
 2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи Договор за безвъзмездно право 
на преминаване и прокарване на трасе за изграждане на обект: „Подземна оптична 

мрежа за електронни съобщения на територията на община Завет” през общински 
имоти-публична общинска собственост с „НЕТБОКС” ЕООД – с. Смирненски. 
 
 Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета  на Община Завет и Областния 
управител  на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му. 
 
 Настоящото решение  подлежи на оспорване в срока по АПК  пред 
Административен съд Разград.  
                                                                                                                                                                                

 

 

ОТНОСНО: 

           1.7. Предоставяне на  еднократни  парични  помощи.                                                                                                                            

                                                                                         Докл.: М.Хасан- Председател ОбС 

 

            Общинският съвет гр.Завет  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 243: 

 
              В деловодството на Общинска администрация Завет  за  второто  тримесечие на 2014 
година са постъпили общо 21  заявления  за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  
Болшинството от случаите  се отнасят  за  здравословни проблеми на заявителите  или на техни 
близки.  Всички молби са разгледани на  две заседания на Постоянната комисия  „Образование, 
култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския 
съвет. На първото заседание, проведено на 04.06.2014 година комисията прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на   8 лица, посочени  в  настоящата 
докладна записка. На второто заседание, проведено на 08.07.2014 година, комисията прие  
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на  още  6 лица, посочени  в  
настоящата докладна записка. 
 

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

съвет  гр.Завет   

 

РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. Шевкед,  
гр. Завет  за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Г. Февзи 
Джелил , с. Сушево за лечение на детото и. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Г. Шукри 
Мехмед , с.Брестовене   за  освидетелстване. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Ш. Руфад  
Осман,  с.Сушево  за лечение. 



5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Е.  Бейзатова 
Исуфова, с. Брестовене за лечение на внучето и. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. 
Сехринова Фикриева, Брестовене  за лечение на детото и. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  лева на  
Е.Сергеева Събева, гр.Завет за лечение на детото и. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 / петдесет/  лева на П. 
Стефанова Рачева, гр. Завет  за купуване на лекарства. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  лева на 
К.Ганчев Колев от  гр. Завет  за операция. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  лева на 
Кр.Узунов , с.Брестовене  за закупуване на очна протеза  на детето му. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Д.Димова 
Димова,  с.Сушево  за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Ю. Рачев 
Маринов,  гр. Завет за лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на К. Иванова  
Йотова, с.Брестовене  за лечение. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 / петдесет/  лева на С.  
Невянова Стоянова, гр. Завет  за лечение. 

 

 

    Общо раздадени средства: 1450  лева 

 

 

    Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

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

 
 

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския съвет гр. Завет 


