
 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И Я 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  41  от  30.01.2015  година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

        ОТНОСНО:   
        1.1. Приемане разпределението на държавната субсидия за финансиране 

дейността на читалищата на територията на община Завет за 2015 година.  

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 1 (един) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: № 280 

 
На основание чл.52 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън 
републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, 
разпределяни между общините по критерии, определени със закон.  

Съгласно Закона за народните читалища, общинските съвети следва да предвидят в 
разходната част на общинските бюджетите  средства, под формата на субсидии, за 
развитие на читалищната дейност, като се съобразяват с изложените в Приложение №1 
показатели, характеризиращи основните цели на съществуването на читалищата. 
            Предложението и разпределението на предвидените средства за читалищна 
дейност е извършено от комисия, назначена със Заповед №УД-02-6/08.01.2015 г.  на Кмета 
на Община Завет,  която е съставена от представители на общината и на всяко читалище, 
съгласно чл. 23 т.1 от Закона за народните читалища. 
 
             Предвид изложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – гр.Завет   
      

                                                      РЕШИ: 

 
1. Приема разпределението на държавната субсидия за финансиране дейността на 

читалищата на територията на община Завет за 2015 година, съгласно Приложение №1, в 
сила от 01.01.2015 година, както следва: 

 
 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2015 г.         Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО МЕХАНИЗМА 
ЧИТАЛИЩЕ - 

ГР.ЗАВЕТ 
ЧИТАЛИЩЕ- 

С.БРЕСТОВЕНЕ 
ЧИТАЛИЩЕ - 
С.ОСТРОВО 

ЧИТАЛИЩЕ -  
С.ПРЕЛЕЗ 

ЧИТАЛИЩЕ - 
С.ВЕСЕЛЕЦ 

ЧИТАЛИЩЕ -  
С.СУШЕВО 

ЧИТАЛИЩЕ -  
С.ИВ. 

ШИШМАНОВО 

  изп.2014г. точки изп.2014г. точки изп.2014г. точки изп.2014г. точки изп.2014г. точки изп.2014г. точки изп.2014г. точки 

1. Брой жители на населеното място  
или района, обслужван от читалището /1000 3270 3,27 2880 2,88 2500 2,5 744 0,744 990 0,99 641 0,641 380 0,38 

2. Брой регистрирани читалищни членове  - /10 153 15,3 56 5,6 56 5,6 60 6 52 5,2 51 5,1 52 5,2 

3. Дейности:                             

3.1.   Библиотечно-информационно обслужване                            

3.1.1. Библиотечен фонд – / 1000 44276 44,276 24884 24,884 14 278 14,278 11 955 11,955 10124 10,124 10804 10,804 7113 7,113 

3.1.2.Набавени библиотечни материали през 2014 г. /10 1121 112,1 2146 214,6   0 460 46 375 37,5 30 3 150 15 

3.1.3.Брой на абонираните периодични издания за 2015 г. /1/2 920 460 250 125 300 150 139,7 69,85 210 105 105 52,5 180 90 

3.1.4.Брой читателски посещения за 2014 г. – /1000 15780 15,78 12972 12,972 5 948 5,948 4 501 4,501 3597 3,597 3100 3,1 2735 2,735 

3.1.5.Брой читатели  - /100 1325 13,25 655 6,55 497 4,97 301 3,01 341 3,41 281 2,81 150 1,5 

3.1.6. Заети библиотечни материали – /1000 32815 32,815 12300 12,3 4550 4,55 3 200 3,2 3742 3,742 5368 5,368 3540 3,54 

4.   Любителско художествено творчество                             

4.1. Постоянно действащи колективи  х 10 10 100 4 40 2 20 2 20 2 20 3 30 1 10 

4.2.Брой на местните им концертни изяви х 10 74 740 21 210 28 280 12 120 16 160 13 130 11 110 

4.3.Международни  х 50 8 400 3 150   0   0   0   0   0 

4.4.Национални х 40 7 280 7 280   0   7   0   0   0 

4.5.Областни участия х 30 5 150 12 360 2 60 2 60   0   0   0 

4.6.Общински участия х 20 7 140 15 300 2 40   0 2 40 1 20   0 

4.7. Школи по изкуствата х 30 5 150 3 90 3 90   0   0   0   0 

4.8. Школи за изучаване на чужди езици х 30  3 90   0   0   0   0   0   0 

4.9. Клубове и кръжоци х 10 1 10 5 50 2 20 3 30 8 80 7 70 2 20 

4.10. Работа по проекти - външно финансиране х 20 3 60 3 60 3 60   0 1 20   0   0 

5.Обобщен резултат от точкуването  4 2816,79   1944,79   757,85   382,26   489,56   333,32   265,47 

5.1.   Субсидирана численост на персонала –   щатни бройки. За 2015 г. 9 55800 4 24800 3 18600 2 12400 1,5 9300 2 12400 1,5 9300 

5.2.   Заети щатни бройки през 2014 г. 12   3,5   3   2   1,5   2   2   

5.3. Минимална годишна издръжка за субсидирана бройка 6200 лв.                             

5.4. Допълнителни средства на база остойностени критерии   6920,74   4706,38   1833,99   925,07   1184,74   806,64   642,43 

ГОДИШНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 ГОД.  

В сила от 01.01.2015г.   62720,74   29506,38   20433,99   13325,07   10484,74   13206,64   9942,43 



Годишната субсидия за читалищата от община Завет е 159620 лв.  

От сумата на годишната субсидия се вади издръжката на утвърдената щатна численост  - 23 бр. по 6200лв. = 142600 лв. 

159620 лв. минус 142600 лв.равно на 17020 лв.остатък за разпределяне съгласно Механизъм на МК 

Остатъкът се дели на общия брой точки 17020 лв. 

и така се получава стойността в лв. за 1 точка = 2,42 лв. 

Броят точки по стойността на 1 точка дава допълнителните средства за всяко читалище на база дейността му за предходната година 

 
 
 
 
 2. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горното решение. 

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.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 



        ОТНОСНО:  
      1.2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – общинска собственост в 

с.Веселец.  

                                                                                        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 № 281: 

 

       В общинска администрация Завет е постъпила молба с Вх.№УД-02-20-
727/27.11.2014г. от „Мюсюлманско изповедание”, със седалище и адрес на управление: 
гр.София, ул. ”Братя Миладинови” № 27, регистрирано по ф.д.№1659/2003 г., том 1, стр.1, 
ЕФН 2103016590 на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 121526008, представлявано от 
Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563 - Главен мюфтия, представляващ религиозната 
институция, действащ чрез пълномощник Мехмед Сали Аля – Районен мюфтия на 
Районно мюфтийство Разград, с адрес: гр.Разград, ул. „Априлско въстание” № 13. 

В молбата упълномощеното лице акцентира върху две хипотези: 
1. предоставяне на имота и деактуване като общинска собственост ; 
2. предоставяне за безвъзмездно ползване, отнасящи се за имот УПИ ІІ-60 в кв.60, 

с.Веселец. 

По т. 1 Фактите, известни за гореописания имот са, че е стопанисван от 
мюсюлманското настоятелство като молитвен дом (Месчит) до 1996 г., както е и 
безспорен факта, че въпросният имот е общинска собственост, видно от Акт за общинска 
собственост № 402 от 10.05.2001 г.  

След 1996 г. имотът не е стопанисван от никой, не са извършвани ремонти и към 
момента сградата, която се намира върху терена не е в добро състояние. С течение на 
годините празното място е използвано от различни физически лица за съхранение на 
земеделска техника. 

Видно от горе изложеното, молбата в тази си част не може да бъде удовлетворена 
от Община Завет, тъй като има съставен акт за общинска собственост. 

 т. 2 Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3, изречение първо от Закона за 
вероизповеданията гласи: „Държавата и общините могат да отстъпват безвъзмездно 

на религиозните институции и техните местни поделения право на ползване върху 

държавни и общински имоти”.  

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 
66, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на ОбС-Завет - имотът може да се предостави безвъзмездно за 
ползване за срок до 10 г. 

Балансовата стойност на имота е 5 045,20 лв. 

На Общинския съвет са предоставени за разглеждане  заедно с докладната записка 
следните документи:   
            1. Молба с Вх.№УД-02-20-727/27.11.2014г. 
            2. Акт за общинска собственост № 402/10.05.2001 г. 
 3. Скица Изх.№ 08/12.01.2015г. 
 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската 



собственост, чл. 66, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Завет, чл. 21, ал. 3 от Закона за 
вероизповеданията и Молба с Вх.№УД-02-20-727/27.11.2014г., Общинският съвет – 
гр.Завет  

                                                      РЕШИ:  

 

           1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на „Мюсюлманско 
изповедание”, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ”Братя Миладинови” № 
27 , регистрирано по ф.д.№1659/2003 г., том 1, стр.1, ЕФН 2103016590 на Софийски 
градски съд, БУЛСТАТ 121526008, представлявано от Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 
6203313563 - Главен мюфтия, представляващ  религиозната институция, действащ чрез 
пълномощник Мехмед Сали Аля – Районен мюфтия на Районно мюфтийство Разград, с 
адрес: гр.Разград, ул. „Априлско въстание” № 13 - общински недвижим имот, 
представляващ: Дворно място, с площ 1 470 кв.м., находящ се в строителните граници на 
с. Веселец, общ. Завет, обл. Разград, с административен адрес: улица „Н. Й. Вапцаров” № 
4, съставляващ по одобрения със Заповед № 65/03.05.1988 г., подробен  устройствен план, 
имот № ІІ–60 в квартал 60, ведно с построената в същия имот полумасивна сграда със ЗП 
27 км.м., при съседи: изток – парц. /урег. позем. имот/ ІІІ-57, запад - парц. /урег. позем. 
имот/ І-61, север – улица, юг - парц. /урег. позем. имот/ VІІ-59, актуван с АОС № 402 от 
10.05.2001 г. за срок от 10 години.          
    2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на 
ползване с „Мюсюлманско изповедание” София, чрез пълномощник Мехмед Сали Аля – 
Районен мюфтия на Районно мюфтийство Разград. 

         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.  

          
 

 

        ОТНОСНО:   
        1.3. Изпълнение на съдебно решение за възстановяване право на собственост по 

реда на ЗСПЗЗ 

                                                                                        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 № 282: 

 

В Община Завет с Вх.№24-03-17/16.10.1013 г. постъпи искане от началника на 
Общинска служба земеделие – Завет за произнасяне с решение за предоставяне на имот по 
реда на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 
 В Общинска служба земеделие – Завет е постъпила молба от наследниците на Михо 
Георгиев Караиванов – бивш жител на с. Побит Камък, за изпълнение на влязло в сила 
Решение №78/27.02.1997 г. на Районен съд – Кубрат, с признато право на собственост върху 
имот с площ 3,500 дка. в землището на с.Острово, общ.Завет. Съгласно чл. 10а, ал. 2 от 
ЗСПЗЗ собствеността върху земите, чиито граници не съществуват, се възстановяват в 
реални граници върху равностойни по количество земи в землището на  съответното 
населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците – и в друго 
землище след извършване на земеразделянето и уедряване на имотите в него. 



 Със свое Решение № 238 по Протокол № 34 от 11.07.2014 г., Общинския съвет – Завет 
определи от свободните имоти в същото землище имот № 043022, за който бе извършена 
самоделба, с цел обособяване на самостоятелен имот, отговарящ по декари на признатите в 
съдебното решение. 
 С последното изменение на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, изпълнението на съдебни решения за 
признато право на собственост и предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен 
фонд, се извършва на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ с решение на Общинския съвет.  

Решението на Общинския съвет се връчва на Общинска служба земеделие – Завет и в 
14 дневен срок от влизането му в сила общинската служба постановява решение за 
възстановяване правото на собственост, придружено със скица на имота. 

Съгласно протокола на Общинска служба земеделие – Завет се признава правото на 
собственост върху общински имот в землището на с.Острово. 

На Общинския съвет са предоставени за разглеждане  заедно с докладната записка 
следните документи:   

1. Молба от  Михаела Михайлова Георгиева, живуща в гр.Русе; 
2. Решение №78/27.02.1997г. на Районен съд гр.Кубрат; 
3. Удостоверение за наследници на Михо Георгиев Караиванов с 

Изх.№048/28.06.2013г., изд. от Кметство с.Побит Камък, общ.Разград, 
обл.Разград. 

4. Удостоверение за наследници на Георги Михов Караиванов с Изх.№3-
1845/01.04.2013г., издадено от Община Русе; 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и месната власт (ЗМСМА), §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ във връзка с 
чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.), Общинският съвет     
      

                                                      РЕШИ: 
 

 1. Предоставя 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 на имота, съгласно акт за частна общинска собственост: 
имот № 043020 /нива/, имот № 043024 /нива/, имот № 000215 /полски път/, имот № 043021 
/нива/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 501/09.12.2014 г.,вписан под №127, 
том 17, Вх.рег.№4360, д.3371/10.12.2014 г. в Служба по вписванията –  
Кубрат да бъде предоставен на Общинска служба земеделие – Завет за възстановяване на 
наследниците на Михо Георгиев Караиванов – бивш жител на с.Побит Камък по влязло в 
сила Решение №78/27.02.1997 г., гр.д.№460 по описа за 1995 г. на Районен съд – Кубрат. 
 2. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ от ЗИДЗСПЗЗ, решението да се 
връчи по реда на Административно процесуалния кодекс  на лицето по чл. 45д, ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ и служебно на Общинска служба земеделие – Завет. 

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.  

 
 

 

 

 
 



        ОТНОСНО:   
         1.4. Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници от 

републиканската, областната и общинската транспортна схема, от квотата 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) прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 283: 

 

През 2014 г. бе проведена открита процедура по реда на Закона за обществените 
поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници от републиканската, областната и 
общинската транспортна схема, от квотата на община Завет. За изпълнител бе избрана 
фирма „Транс 2002” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кубрат, ул.”Лом” № 2, 
общ.Кубрат, обл.Разград, с управител Шабан Емин Керим.  

До средата на месец декември 2014 г. изпълнението по договора вървеше без 
проблеми, но след постъпване на молба от превозвача, с която заявява, че не може да 
продължи да изпълнява задълженията си по договора, поради отнет лиценз,  се наложи да 
се вземат мерки. На 22.12.2014 г. от наша страна бе изпратено запитване (Писмо с 
Изх.№УД-02-20-797/22.12.2014г.) до Изпълнителна агенция „Автомобилна администра-
ция” за предоставяне на информация, относно валидността на лиценза, от където ни беше 
отговорено (Писмо Вх.№УД-02-20-797/05.10.2015г.), че: към момента фирма „Транс 2002” 
ООД притежава валиден лиценз № 1196, но е без назначено професионално компетентно 
лице и не отговаря на изискванията на чл. 5б, ал. 1 от Наредба № 11 за международен 
автомобилен превоз на пътници и товари. Тези обстоятелства наложиха прекратяване на 
договора за обществен превоз (Споразумение за прекратяване с рег.№22/22.12.2014г.). 

Във връзка с изложеното се налага провеждане на нова процедура, с цел 
обезпечаване на съответните линии с автобусни превозвачи и недопускане нарушение на 
транспортното обслужване на населението на Община Завет. 

Предвид изложеното и съгласно изискванията на чл.16в от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на 
транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), информационните технологии и съобщенията, 
Общинския съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по 
Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент 
(ЕО) №137/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен или автомобилен  транспорт и 
за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/96 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета (L315/1 от 3 
декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за 
извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на 
задължение за обществена услуга. 

Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за 
автомобилните превози  и  чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерството на 
транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.),, Общинският 
съвет гр.Завет  

                                                        РЕШИ: 

 

I. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии, 
описани в списък - Приложение № 1, включващ републиканската, областната и 



общинската транспортна схема от квотата на община Завет за срок на договора от пет 
години по реда на Закона за обществените поръчки. 

Приложение №1 

 

Списък  

на линиите и курсовете  
 

От републиканската транспортна схема – квота на Община Завет: 

 

1. ВАРНА - ЗАВЕТ- 16,10 ч. ежедневно. 
 

От областната транспортна схема – квота на Община Завет: 

 

1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ -6,30 ч.- 10,00 ч.- 17,00 ч. ежедневно; 
2. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ - 07.00 ч. – 12.00 ч. – 18,10 ч. ежедневно; 
3. ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-Свещари-ИСПЕРИХ–17.15ч. ежедневно; 
4.ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ- 06,50 ч.-
14,15 ч. ежедневно; 
5.ЗАВЕТ-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ-09.50ч. ежедневно. 
 

От общинската транспортна схема на Община Завет: 

 

1. ЗАВЕТ-Острово-Брестовене-ЗАВЕТ- 06,22 ч. ежедневно; 
2. ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ- 13,30 ч.- 17,30 ч.ежедневно; 

3. ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ – 06.00 ч.- 7,25 ч.- 
13,30 ч. ежедневно. 

 
Линии и курсове по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси 

 
1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /ПРЕЗ С.ДЯНКОВО/ - час на тръгване - 6,30 ч. - ежедневно.  
2.  ЗАВЕТ – РАЗГРАД /ПРЕЗ С.КИЧЕНИЦА/ - час на тръгване -18,10 ч. ежедневно.  
3.ОСТРОВО – БРЕСТОВЕНЕ – ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ - ИВАН 

ШИШМАНОВО - ИСПЕРИХ - час на тръгване - 14,15 ч. ежедневно.  
4.  ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО - ЗАВЕТ - час на тръгване - 17,30ч. ежедневно.  
5.  ЗАВЕТ – СУШЕВО – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ - ИВ.ШИШМАНОВО - ЗАВЕТ - час 

на тръгване - 7,25 ч. ежедневно.  
 
В изпълнение на горецитираната разпоредба 35% от курсовете ще е 

изпълняват с автобуси за трудно подвижни хора. 

 
 

II. В съответствие  с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси на Министерството на транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), 
информационните технологии и съобщенията, в процедурата могат да участват физически 
и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване 
на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, 
както и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и 
приложимите подзаконови нормативни актове. 



III. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на своите 
функции относно провеждането на процедура на Кмета на община Завет и го 
оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия по 
подготовката на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки и нейното 
провеждане. 

IV. Възлага на Кмета на община Завет, в рамките на предоставената му от 
закона оперативна самостоятелност, да издаде заповед на основание чл.16в от Наредба № 
2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на 
транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), информационните технологии и съобщенията, 
съдържаща определените в нормативния акт реквизити. Със същата заповед да се утвърди 
документацията, включително проекта на договор за възлагане на превозите, съобразен с 
предмета на процедурата. 
 

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 

 

        ОТНОСНО:   
               1.5. Упълномощаване на представител на Община Завет  за участие в заседание 

на Общото събрание на съдружниците на МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД 

гр.Разград  на  20.02.2015 година  

                                                                                        Докл.: М.Хасан-Председател  ОбС 

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

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

РЕШЕНИЕ № 284: 

 

            В деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпила Покана - Дневен ред с 
Вх. № 02-28/12.01.2015 година от Изпълнителния директор на „Многопрофилна болница 
за активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД гр.Разград – д-р Гечо Жеков за 
свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на 20.02.2015 година.   
          Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.223 от  Търговския закон и чл. 
15, ал.1 от Устава  на дружеството - Многопрофилна болница за активно лечение 
„Св.Иван Рилски” – Разград” АД  гр. Разград , Общинският съвет гр.Завет   
 

                                                                   РЕШИ: 
 

           1. Упълномощава г-н Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет да 
представлява Община Завет в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ„Св.Иван 
Рилски” – Разград” АД гр.Разград,  което ще се проведе на  20.02.2015 година от 11.00 
часа  в  залата /библиотеката/ на административната сграда на лечебното заведение, 
находяща се в гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2. 
            2. Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, 
съгласно Покана с Вх. № 02-28/12.01.2015 година от Изпълнителния директор на  МБАЛ 
„Св.Иван Рилски” – Разград” АД гр.Разград - Д-р Гечо Жеков, в полза на Община Завет, 



спазвайки изискванията на дружествения договор и нормативната уредба в РБ, както 
следва: 

По точка 1. Да гласува „ЗА” освобождаване на настоящия съвет на директорите  и 
избор на нов съвет на директорите . 

По точка 2. Да гласува„ЗА”определяне мандата  на новоизбрания съвет на  
директорите. 

По точка 3. Да гласува „ЗА” определеното възнаграждение на членовете  на  
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 
           3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния 
управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
           Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс.  

 

 

         
        ОТНОСНО:   
       1.6. Предложение за частично изменение на квартал 42 /стопански двор/ по 

подробния устройствен план на с. Острово, общ. Завет, одобрен със Заповед № 

534/14.06.1969г. и Заповед № 75/02.07.1996г. стопански двор. 

                                                                               Докл.: З.Исмаил-Зам.-кмет на  Община 

 

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

„Въздържали се”– 0 (нула) прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 285: 

 
Квартал 42 /стопански двор/ по подробния устройствен план на с. Острово, общ. 

Завет е одобрен със Заповед № 75/02.07.1996г.  
В Общинска администрация е получено заявление с вх. № 70-129-1/27.01.2015г. 

от „АГРОСЕМ” ООД с. Острово с предложение за частично изменение на квартал 42 
/стопански двор/ по ПУП на с. Острово. Собственикът има инвестиционно намерение да 
се разшири имота му за сметка на улицата с предназначение „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И 
СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“. Видно от приложеното предложение се обединяват група 
имоти в североизточната част на кв. 42, а именно: УПИ №№ I, II, III, IX, X, XI, XIII, XII, 
XIV, XXIII, XXV, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII и части от обслужващите ги вътрешни 
улици с площ от 2 317 кв.м., собственост на Община Завет.  

Обединените имоти ще образуват един нов УПИ № I-„За производствени и 
складови дейности“ от кв. 42 по ПУП на с. Острово, целият с площ от 32 738 кв.м. 

   Предвид  гореизложеното  и  на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.124а, ал.1, и чл.134, ал.1, т.1 от 
Закона за устройство на територията, Общинският съвет гр. Завет  

 

                                                       РЕШИ: 
 
 1. Допуска процедура за изменение на действащия ПУП на с. Острово за част от 

квартал 42 съгласно приложения проект.  
 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния  

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

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



        ОТНОСНО:  
        1.7. Постъпило заявление от жители на гр.Завет с Вх.№94-01-2/14.01.2015г.    

                                                                            Докл.: З.Исмаил-Зам.-кмет на  Община 

         Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

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

РЕШЕНИЕ № 286: 

 

В общинска администрация Завет е постъпило заявление от жители на гр.Завет с 
Вх.№94-01-2/14.01.2015г., с което заявяват желание да закупят предоставените им 
имоти. 

Както е известно през 1995/1996 г. в община Завет започва пилотен проект за 
оземляване на малоимотни и безимотни граждани. По населени места са раздадени 
земи срещу заплащане на наем, но окончателно оземляване така и не бе направено.  

Постъпилото заявление е разгледано на общо заседание на Постоянните комисии  
при Общинския съвет, които приеха становище: Общинският съвет да разгледа 
заявлението и да излезе с решение по него, като възложи на Кмета на общината да 

отпочне процедура за самоделба на общински имот с номер 098001 в землището на 

гр.Завет, общ.Завет с площ 140.403 дка, трета категория, местност „Дъбака” на 13 

имота, както следва: 

 

1 имот от 9,914  дка 1 имот от 11,871 дка 
1 имот от 5,929  дка 1 имот от 11,851 дка 
1 имот от 5,930  дка         1 имот от  11,874 дка 
1 имот от 11,856 дка 1 имот от 11,859 дка 
1 имот от 11,864 дка 1 имот от 11,876 дка 
1 имот от 11,861 дка 1 имот от 11,865 дка   
1 имот от 11,853 дка в това число 1 имот за достъп до местен път 

 
Община Завет е собственик на горе описания имот и за него има съставен Акт за 

частна общинска собственост №22/03.02.2009г., вписан под №112, том І, Вх.рег.№288 
от 06.02.2009 г. в Служба по вписванията гр.Кубрат.  

Имотът е категоризиран като земеделска земя, с начин на трайно ползване 
„Нива”. 

За имота има заявен интерес от земеделски стопани от гр.Завет, изразен с 
входирано  в общинска администрация заявление №94-01-2/14.01.2015г. и приложен 
списък на всички желаещи да закупят част от описания поземлен имот. Същият е 
определен за оземляване, поради което е необходимо да се раздели на по-малки имоти, 
които ще се предоставят на желаещите да ги закупят. 

На Общинския съвет са предоставени за разглеждане  заедно с докладната записка 
следните документи   

1. Заявление Вх.№94-01-2/14.01.2015г. 
            2. Акт за частна общинска собственост №22/03.02.2009 г. 
  3. Скица на имота. 

    
  Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Завет
         

                                                      РЕШИ: 
 



           1. Възлага на Кмета на Община Завет да направи необходимото за изготвяне на 
проект за самоделба на общински имот с номер 098001 в землище на гр.Завет, общ.Завет 
с площ 140,403 дка, трета категория, местност „Дъбака”, за който има съставен Акт за 
частна общинска собственост №22/03.02.2009г., вписан под №112, том І, 
Вх.рег.№288/06.02.2009г. в Служба по вписванията гр.Кубрат, като се обособят 13 
самостоятелни имота, както следва: 
 

1 имот от 9,914  дка 1 имот от 11,871 дка 
1 имот от 5,929  дка 1 имот от 11,851 дка 
1 имот от 5,930  дка         1 имот от  11,874 дка 
1 имот от 11,856 дка 1 имот от 11,859 дка 
1 имот от 11,864 дка 1 имот от 11,876 дка 
1 имот от 11,861 дка 1 имот от 11,865 дка   
1 имот от 11,853 дка в това число 1 имот за достъп до местен път 

           
           2. Изготвения проект за самоделба на имота от настоящото решение да се 
предостави на Общинския съвет за разглеждане и вземане на последващо решение. 
           Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
           Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.  
 
 

 
 

        ОТНОСНО:   
       1.8. Постъпило заявление от жители на гр.Завет с Вх.№94-01-1/14.01.2015г.  

                                                                            Докл.: З.Исмаил-Зам.-кмет на  Община 

 
         Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

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

РЕШЕНИЕ № 287: 

 

В общинска администрация Завет е постъпило заявление от жители на гр.Завет с 
Вх.№94-01-1/14.01.2015г., с което заявяват желание да закупят предоставените им 
имоти. 

Както е известно през 1995/1996 г. в община Завет започва пилотен проект за 
оземляване на малоимотни и безимотни граждани. По населени места са раздадени 
земи срещу заплащане на наем, но окончателно оземляване така и не е направено.  

 
Постъпилото заявление е разгледано на общо заседание на Постоянните комисии  

при Общинския съвет, които приеха становище: Общинският съвет да разгледа 
заявлението и да излезе с решение по него, като възложи на Кмета на общината да 

отпочне процедура за самоделба на общински имот с номер 023001 в землището на 

гр.Завет, общ.Завет с площ 125,403 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” на 31 имота по 3,000 дка, 1 имот от 32,400 дка, като при необходимост се 

осигури и достъп до местен път. 

Община Завет е собственик на горе описания имот и за него има съставен Акт за 
частна общинска собственост №28/03.02.2009г., вписан под №123, том І, 
Вх.рег.№306/06.02.2009 г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. Имотът е категоризиран 
като земеделска земя, с начин на трайно ползване „Овощна градина”. 



За имота има заявен интерес от земеделски стопани от гр.Завет, изразен с 
входирано  в общинска администрация заявление №94-01-1/14.01.2015г. и приложен 
списък на всички желаещи да закупят части от описания поземлен имот. Същият е 
определен за оземляване, поради което е необходимо да се раздели на по-малки имоти, 
които ще се предоставят на желаещите да ги закупят. 

На Общинския съвет са предоставени за разглеждане  заедно с докладната записка 
следните документи:   

1. Заявление Вх.№94-01-1/14.01.2015г. 
            2. Акт за частна общинска собственост №28/03.02.2009 г. 
 3. Скица на имота. 

 
    Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Завет
         

                                                      РЕШИ: 
 

           1. Възлага на Кмета на Община Завет да направи необходимото за изготвяне на 
проект за самоделба на общински имот с номер 023001 в землището на гр.Завет, 
общ.Завет  с площ 125,403 дка, трета категория, местност „Западен липак”, за който има 
съставен Акт за частна общинска собственост №28/03.02.2009г., вписан под №123, том І, 
Вх.рег.№306/06.02.2009 г. в Служба по вписванията гр.Кубрат, като се обособят 31 
самостоятелни имота по 3,000 дка, 1 имот от 32,400 дка, в т.ч. при необходимост и 1 
имот за  местен път. 
           2. Изготвения проект за самоделба на имота от настоящото решение да се 
предостави на Общинския съвет за разглеждане и вземане на последващо решение. 
           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             

 

                                  
 
 


