
 
 
                                                                                   
    

                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  11  от  31.08.2016  година 

 

 

ПО ПЪРВА  ТОЧКА 

              Определяне  представител на Общински съвет  гр. Завет в Общинския съвет  

за намаляване риска от бедствия.  

                                                                                Докл.: Е.Сюлейман –Председател ОбС 

     Общинският съвет гр.Завет с с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват – 2(двама),  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 113 
 

    С последното изменение на Закона за защита при бедствия, публикувано в ДВ  

бр. 51 от 05.07.2016 г., в сила от 05.07.2016 г. са  приети  чл. 65а и чл. 65б, съгласно 

които: 

Чл. 65а. (1) За подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 се създава 

общински съвет за намаляване на риска от бедствия.  

(2) Членове на съвета по ал. 1 са заместник-кметовете на общината, главният 

архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на 

структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с 

нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.  

(3) Съветът по ал. 1 се председателства от кмета на общината и се представлява от 

него.  

(4) Общинският съвет по ал. 1 определя и приема правила за своята работа.  

(5) Общинският съвет по ал. 1 изпълнява указанията и насоките на съвета по чл. 

62, ал. 3.  

(6) Общинският съвет по ал. 1 изпълнява възложените му с този закон функции и 

правомощия на територията на съответната община.  

(7) Поименният състав на съвета по ал. 1 се определя със заповед на кмета на 

общината.  

Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Общинският съвет за 

намаляване на риска от бедствия:  

1. разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма 

за намаляване на риска от бедствия;  

2. разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при 

бедствия;  

3. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 64а, ал. 1 за 

състоянието на защитата при бедствия на територията на общината.  

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило писмо от Кмета на 

Община Завет с Вх. № 03-205 от 23.08.2016 г. с искане за определяне на един 



представител на Общинския съвет – Завет  в Общинския   съвет за намаляване  на риска 

от бедствия.  

В тази връзка  следва да определим  един  представител  на  Общинския съвет  гр. 

Завет в Общинския   съвет за намаляване  на риска от бедствия.  

 

       Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2  от  Закона за 

местното самоуправление и  местната администрация  и чл.65а, ал. 1 и ал. 2 от  Закона 

за  защита при бедствия,  Общинският съвет  гр. Завет   

 

                                                                    РЕШИ: 
 

            1. Избира общинския съветник  Ерсин Сюлейман Исмаил  за представител на 

Общинския  съвет гр. Завет в Общинския съвет за намаляване  на риска от бедствия. 

     2. 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. 

 

 
                                                             

 

ПО   ВТОРА ТОЧКА 

           Приемане на Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  

определяне размера на местните  данъци  на  територията на община Завет.  

 

                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

    Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1(един),  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 114 

 
Със свое Решение № 41, прието по Протокол № 05 от 28.02.2008 г., Общинският 

съвет гр. Завет е приел Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на 

територията на  община  Завет.  

През настоящата 2016 година законодателят  прие съществени изменения в 

Закона  за местните данъци и такси (ЗМДТ), които налагат привеждане на наредбата в 

съответствие с действащото законодателство.   

С измението на ЗМДТ, публикувано в ДВ  бр. 32 от от 22.04.2016 г., в сила от  

01.01.2017 г.  се  създава  нов  Раздел VІІІ - Данък върху таксиметров превоз на 
пътници, с който  се въвежда  нов данък - данък върху таксиметров превоз на пътници. 

В така приетия раздел се  определят данъчно  задължените лица, които следва да се 

облагат с този данък,  кой е органът, който определя местия данък, в какъв размер  и в 

какви срокове, реда за подаване на декларации във връзка с определяне на данъка и др.  
 В ал.2 на параграф 3 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за 

допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 

01.01.2017 г.) се посочва: 

  „(2) За 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху 

таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г. „ 

 



         Така направените промени налагат прецизиране в разпоредбите на  Наредба 17 на 

Общинския съвет Завет за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Завет. 

 
1. Основни цели, които се поставят: 

• Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 

• Стимулиране спазването на правилата и нормите регламентирани в Закона за 

местните данъци и такси. 

 

2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са  
необходими. 
 
3. Очаквани резултати: 
• Подобряване цялостната  дейност по прилагане  на наредбата; 

 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
• Предложеното изменение и допълнение на Наредба 17 на Общински съвет Завет 

за определяне  размера на местните данъци на територията на Община Завет е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

 

Предложените изменения и допълнения в наредбата ще окажат  пряко въздействие 

върху общинския бюджет. 

Проектът на наредбата не въвежда норми на  европейското право, поради което не 

се изготвя справка за съответствието му с него. 

В  тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на  Наредба   за изменение и 

допълнение на Наредба № 17 за  определяне размера на местните данъци на територията 

на община Завет.  

Настоящият проект  на Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17 в 

съответствие с изискванията на чл.26,  ал. 2 от Закона за нормативните актове  е 

публикуван в Интернет страницата на Община Завет, секция Общински съвет – 

„Проекти на нормативни документи” на  18.07.2016 г. Към настоящия  момент 

предложения по проекта не са постъпили. 

 

          Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от Закона за 

нормативните актове, чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.17, ал.1, т.1 и 

чл.21, ал.1, т. 23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 

                                                                     РЕШИ: 
 

1.Приема  Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  определяне 

размера на  местните  данъци на  територията на община Завет, както следва: 

 

НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредба за  определяне размера на местните данъци 
на територията на община Завет (приета с Решение №41  от Протокол 

№05/28.02.2008 г. на Общинския съвет – Завет, изм.и доп. с Решение №131 от 

Протокол № 18/26.01.2009г., изм. и  доп. с Решение № 242 от Протокол № 

34/23.04.2010г, изм.и доп. с Решение №299 от Протокол №44/31.01.2011г.,изм.и доп. с 

Решение № 25 от Протокол №05/20.02.2012г. ,  изм.и доп. с Решение №184 от 



Протокол №27/14.12.2013г. в сила от 01.01.2014 г., изм.и доп. с Решение № 297 от  

Протокол №42/12.02.2015 година  в сила от 01.01.2015 г изм.и доп. с Решение № 42  от  

Протокол №04/29.01.2016 година  в сила от 01.01.2016 г .) 

 
 § 1. В чл. 2 на Глава първа  „Общи положения” се  създава т.8: 

         „8.  Данък  върху таксиметров превоз на пътници.” 

 

 

§ 2. В  Глава втора „Местни данъци” се създава нов Раздел VІІ – Данък върху 
таксиметров превоз на пътници, както следва: 

 
Раздел VII  

Данък върху таксиметров превоз на пътници 
(Нов, в сила от 01.01.2017 г.) 

 
Чл. 59а. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък 

върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност 

по таксиметров превоз на пътници.  

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от 

Закона за месните данъци и такси.  

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, издадено от Кмета на община  Завет по Закона за автомобилните 

превози.  

Чл. 59б. (1) Определя годишен данък  върху таксиметров превоз на пътници в 

размер на  300 лв. 

 (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници.  

(3) Общинският съвет в срок до 31 октомври на предходната година, определя 

годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната 

година.  Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за съответната година в горепосочения  срок, данъкът се събира на 

базата на действащия размер за предходната година.  

Чл. 59в. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна 

декларация по образец за дължимия данък в общината.  

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка.  

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство.  

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, данъчна 

декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата 

на вписване на прехвърлянето в търговския регистър на   община Завет.  

Чл. 59г. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в 

приход на Община Завет.  



Чл. 59д. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се 

определя по следната формула:  

ДДТГ = ГДТПП x БМ,    където: 
                             12 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 

чл. 59б; 
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:  

 

НВДТПП = ПГДТПП x БМ, където  
                                    12  
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 59е. Данъкът по чл. 59б се внася преди получаване на издаденото разрешение 

по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.  

Чл. 59ж. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 59д, ал. 2 се извършва по 

писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.  

 

             
 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 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
        Кандидатстване на Община Завет с проект „Запазване  на духовния и 

културен живот на населението, чрез  обновяване на Народно читалище 

„Саморазвитие 1902” в гр. Завет” по  Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура  от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-

2020 година. 
                                                                                                  Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

    Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един),  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 115 
 

Със Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните  на 

основание  чл. 34, ал. 1, 2, 3, 6 и 7, във връзка с чл. 29, ал. 8, чл. 33, ал.1 и 3, и т. 19 и 20 от § 1 от 



Допълнителната разпоредба на  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. 

«Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони» от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година се 

определя периода за прием на заявления за подпомагане  с начална дата 02.09.2016 г. и крайна 

дата 03.10.2016 г. за  допустим идейности по чл. 4, т. 1, 2, 3, 5, 7 или 8 по Наредба № 12 от 2016 

г. 

           Наредба № 12 от  25.07.2016 г. (обн. ДВ. Бр. 60 от 02.08.2016 г., в сила от 02.08.2016 г. ) 

урежда  условията и редът на подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския  

земеделски фонд за развитие на  селските райони (ЕЗФРСР). 

          Със Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. Министърът  на земеделието и храните 

определя, че ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ за следните 

допустими за подпомагане дейности:  

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;  

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;  

3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;  

4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;  

5. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 

включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства;  

6. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони, както следва: 

6.1. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, 

финансирана чрез бюджета на общината; 

6.2. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно 

училище, финансирано чрез бюджета на общината. 

 

Финансовата помощ  за приетите заявления за подпомагане в периода на прием за 

различните дейности е различна и варира от 150 000 000 евро за дейност до  6 000 000 за 

дейност. 

    За подпомагане по  Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони    за периода 2014-2020 година могат да кандидатстват:  

1. общини, посочени в приложение № 1, (в което фигурира и община Завет) за дейности по 

т. 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 и 6.2, посочени по-горе.  Същите могат да подадат по едно заявление за 

дейност, но не повече от три. 

2. ВиК оператори или общини, посочени в приложение № 1, за дейности по чл. 4, т. 3 от 

Наредба № 12/2016 г., само за агломерации под 2000 е.ж., посочени в приложение № 3(ако има 

консолидирано ВиК дружество);  

3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от 

учредителите и/или членовете е община, за дейности по чл. 4, т. 5 или 7 от  Наредба № 12/2016 

г. ;  

4. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, т. 7 от 

Наредба № 12/2016 г.  



Финансова помощ по реда на Наредба №12/2016 г. се предоставя в рамките на наличните 

средства по ПРСР 2014 - 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и 

платени допустими разходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на 

инвестицията не генерират нетни приходи.  

Ще се подпомагат  проекти, които се осъществяват на територията на общините от 

селските райони на Република България, посочени в приложение № 1 на Наредба № 12/2016 г. 

и ако:  

1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за 

развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет;  

2. при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие 

дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази наредба, са съгласувани 

с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя на колективния 

управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група.  

 

Воден  от  гореизложеното Кметът на общината предлага  Община  Завет да кандидатства  

по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 

година (ПРСР 2014-2020 г.) с проект „Запазване  на духовния и културен живот на 

населението, чрез  обновяване на Народно читалище „Саморазвитие 1902” в гр. 

Завет”. 
        Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състояние на околната среда”  от Плана за развитие на Община Завет 
за периода 2014-2020 година.  
 
 
 

       Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет  

 

                                                                       РЕШИ: 
 

1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект  „Запазване  на 

духовния и културен живот на населението, чрез  обновяване на Народно 

читалище „Саморазвитие 1902” в гр. Завет” по Подмярка 7.2. «Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от 

Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.)  

по реда на Наредба № 12/2016 г., издадена от министъра на земеделието и храните (обн. ДВ. Бр. 

60 от 02.08.2016 г., в сила от 02.08.2016 г.) и Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните. 

  2. Дейностите по проект „Запазване  на духовния и културен живот на 

населението, чрез  обновяване на Народно читалище „Саморазвитие 1902” в гр. 

Завет” отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата инфраструктура и 
състояние на околната среда” от Плана за развитие на Община Завет за периода 2014-2020 
година.  



3. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 

необходимите действия за кандидатстване с проект „Запазване  на духовния и културен 

живот на населението, чрез  обновяване на Народно читалище „Саморазвитие 

1902” в гр. Завет” по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.). 

4. 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. 

 

                 

    ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
            Кандидатстване на Община Завет с проект „Повишаване качеството на 

живот и създаване  на оптимална жизнена среда,  чрез реконструкция и 

рехабилитация на улици в населените места на територията на община Завет” 

по  Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малки по мащаби инфраструктура  от Програмата за развитие 

на селските райони    за периода 2014-2020 година. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един),  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 116 
 

Със Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и 

храните  на основание  чл. 34, ал. 1, 2, 3, 6 и 7, във връзка с чл. 29, ал. 8, чл. 33, ал.1 и 3, 

и т. 19 и 20 от § 1 от Допълнителната разпоредба на  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за 

прилагане на Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 

«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие 

на селските райони    за периода 2014-2020 година се определя периода за прием на 

заявления за подпомагане  с начална дата 02.09.2016 г. и крайна дата 03.10.2016 г. за  

допустим идейности по чл. 4, т. 1, 2, 3, 5, 7 или 8 по Наредба № 12 от 2016 г. 

           Наредба № 12 от  25.07.2016 г. (обн. ДВ. Бр. 60 от 02.08.2016 г., в сила от 

02.08.2016 г. ) урежда  условията и редът на подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони» от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година 

(ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския  земеделски фонд за развитие на  

селските райони (ЕЗФРСР). 

          Със Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. Министърът  на земеделието и храните 

определя, че ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ за следните 

допустими за подпомагане дейности:  

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;  

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;  



3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи 

и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;  

4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;  

5. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни 

такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства;  

6. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, както следва: 

6.1. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, 

финансирана чрез бюджета на общината; 

6.2. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или 

средно училище, финансирано чрез бюджета на общината. 

 

Финансовата помощ  за приетите заявления за подпомагане в периода на прием 

за различните дейности е различна и варира от 150 000 000 евро за дейност до  

6 000 000 за дейност. 

    За подпомагане по  Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 

«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие 

на селските райони    за периода 2014-2020 година могат да кандидатстват:  

1. общини, посочени в приложение № 1, (в което фигурира и община Завет) за 

дейности по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 и 6.2, посочени по-горе.  Същите могат да подадат по 

едно заявление за дейност, но не повече от три. 

2. ВиК оператори или общини, посочени в приложение № 1, за дейности по чл. 4, 

т. 3 от Наредба № 12/2016 г., само за агломерации под 2000 е.ж., посочени в 

приложение № 3(ако има консолидирано ВиК дружество);  

3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска 

цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за дейности по чл. 4, т. 5 

или 7 от  Наредба № 12/2016 г. ;  

4. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по чл. 4, 

т. 7 от Наредба № 12/2016 г.  

Финансова помощ по реда на Наредба №12/2016 г. се предоставя в рамките на 

наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г. под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи. Финансовата помощ е в размер 

100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.  

Ще се подпомагат  проекти, които се осъществяват на територията на общините от 

селските райони на Република България, посочени в приложение № 1 на Наредба № 

12/2016 г. и ако:  

1. дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския 

план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет;  

2. при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие 

дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази наредба, са 

съгласувани с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя 

на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна 

инициативна рибарска група.  



 Воден  от  гореизложеното Кметът на  общината предлага  Община  Завет да 

кандидатства  по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 

«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие 

на селските райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.) с проект 

„Повишаване качеството на живот и създаване  на оптимална жизнена среда,  

чрез реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на 

територията на община Завет”. 

 Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на 
техническата инфраструктура и състояние на околната среда”, Мярка 10. 

„Развитие на пътната инфраструктура”  от Плана за развитие на Община Завет 
за периода 2014-2020 година.  

 
        Предвид гореизложеното  и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общинският съвет гр. Завет   

 

                                                             РЕШИ: 
 

1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект  „Повишаване 

качеството на живот и създаване  на оптимална жизнена среда,  чрез 

реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на територията на 

община Завет”   по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 

«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие 

на селските райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.)  по реда на 

Наредба № 12/2016 г., издадена от министъра на земеделието и храните (обн. ДВ. Бр. 60 

от 02.08.2016 г., в сил а от 02.08.2016 г.) и Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните. 

  2. Дейностите по проект „Повишаване качеството на живот и създаване  на 

оптимална жизнена среда,  чрез реконструкция и рехабилитация на улици в 

населените места на територията на община Завет”  отговарят на Приоритет 5. 
„Подобряване на техническата инфраструктура и състояние на околната среда”, Мярка 

10. „Развитие на пътната инфраструктура”  от Плана за развитие на Община Завет за 

периода 2014-2020 година.  

          3. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 

необходимите действия за кандидатстване с проект  „Повишаване качеството на 

живот и създаване  на оптимална жизнена среда,  чрез реконструкция и 

рехабилитация на улици в населените места на територията на община Завет”   
по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони    

за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.).  
 

4. 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. 

 
 

 

 



ПО ПЕТА ТОЧКА 

       Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и   преместване на 

деца в  общинските детски градини на територията на община Завет 

                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

       Общинският съвет гр.Завет с с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 1(един ),  прие следното  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 117 

           На вниманието на Общинския съвет гр. Завет и представен  проект за нова 
наредба относно условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини на територията на Община Завет. 

1.Причини: 
Основна причина налагаща приемането на тази наредба е Закона за 

предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 
от 01.08.2016 г.). 

В бр. 79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закон за предучилищното и 
училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно чл.59, ал.1 от 
същия, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски 
градини се определят с наредба на общинския съвет.  

2. Цели: 
С тази наредба ще се покрие критерия за държавен образователен стандарт и ще 

се подобрят услугите в детските градини.  
3.Финансови и други средства: 
Прилагането на новата Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Завет няма да е 
свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, 
както и с допълнителни човешки ресурси. 

4. Очаквани резултати:  
След приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Завет ще 
настъпи синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република 
България. 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 
Настоящият проект за нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Завет  има 
за цел да се синхронизира с действащото българско законодателство и с регламентите и 
директивите на Европейския съюз. 

 Настоящият проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и  
преместване на деца в  общинските детски градини в съответствие с изискванията на 
чл.26,  ал. 3 от ЗНА  е публикуван в Интернет страницата на Община Завет, секция 
Общински съвет – „Проекти на нормативни документи” на  19.07.2016 г. Към 
настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили. 
          Предвид  изложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, 

ал.1, т. 23  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59, ал.1 от Закона на предучилищното и 

училищното образование,  Общинският  съвет  гр. Завет   Завет   

 

                                                               РЕШИ: 
 



 
1.  Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 

в общинските детски градини на територията на Община Завет, както следва: 

 

                                                             НАРЕДБА  
 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА 

                                       ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

                                                 Раздел 1.Общи положения 

Чл.1. С тази Наредба    се определя редът и условията за прием на деца, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини (ДГ) на територията на Община 

Завет. 

Чл.2.   Настоящата   Наредба   обхваща   процесите   по   регистриране, 

кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от детски 

градини на територията на Община Завет. 

Чл.З. Детските градини са институции в системата на предучилищното и    

училищното    образоване,    в    която    се    отглеждат,    възпитават, социализират и 

обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. 

(1) В детските градини може да се откриват яслени групи за 

отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. 

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена 

група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детските 

градини, може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната 

година на постъпването. 

(3) Предучилищното образоване е задължително от учебната година, която е с 

началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето. 

Чл.4. Предучилищното образование се организира във възрастови групи,както следва: 

(1) първа възрастова група - 3 - 4 -годишни, а в случаите на чл.З, ал. (2) - 2 - 4 години; 

(2) втора възрастова група - 4 - 5-годишни; 

(3) трета подготвителна възрастова група  - 5 - 6-годишни; 

(4) четвърта подготвителна възрастова група- 6 - 7-годишни. 

Чл.5. Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка от 3 

години през текущата календарна година, участват в класиране за яслена група в 

детската градина. 

Чл.6. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна 

година, участват в класиране за първа възрастова група. 

Чл.7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на 

свободни места. 

Чл.8. Свободните места за  всяка  възрастова  група се обявяват от директора и 

информацията се поставя на информационните табла за родителите в детските градини.  

 
Раздел II. Процедури 

Чл.9. Постъпването на децата в новосформиращите се яслени и първи групи в 

общинските детски градини се осъществява по желание на родителите. 



Чл.10.   Родителите   (настойниците)   подават   писмено   заявление   за постъпване в 

яслени  и първи групи от 01.01 до 22.04 на текущата година,  за   което  се   издава   

входящ  номер  и   представят следните документи: 

1. Заявление по образец, /Приложение №1/в което задължително се вписват трите 

имена на детето, ЕГН, постоянен адрес, телефон за връзка или еmail; 

2. Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя за сверяване на 

постоянния адрес; 

Чл.11. Родителите/настойниците на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. само заявление по образец, копие на 

акта за раждане на детето и оригинал за сверяване. 

Чл.12. Към заявлението за прием се прилагат и следните документи, доказващи 

ползване на предимство при извършване на класирането. 

 

1. Деца на родители с постоянен адрес в община Завет – Лична   карта или 

Удостоверение за настоящ адрес 

2. Деца, които имат брат или сестра, вече приети в детското заведение и ще 

продължат обучението си и през следващата учебна година 

3. Деца – близнаци, тризнаци  – Удостоверение за раждане 

4. Деца-сираци или деца-полусираци – Препис извлечение от Акт за смърт на 

родителите 

5. Деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето 

при близки и роднини, или приемни семейства – Съдебно решение или Заповед 

за настаняване на директора на Дирекция “Социално подпомагане” 

6. Деца на многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство – 

Удостоверения за семейно положение – съпруг/съпруга и деца 

7. В семейството има други деца с тежки заболявания, които не са настанен в социални 

институции 

8. Деца, чийто родител е с трайно намалена работоспособност над 71 % – Решение на 

ТЕЛК 

9.  Деца с увреждания и със специални образователни потребности – Становище на 

Екипа за комплекснопедагогическо оценяване при РИО, Медицинско заключение на 

лекар – специалист. 

 

Чл.13.   Посочените   предимства   се   ползват   от   децата   само   при представяне   на   

пълен   комплект  от задължителни   и  допълнителни документи на единия от 

родителите. 

Чл.14.   Обявяването   на   резултатите   с   приетите   деца   от   първо класиране се 

извършва на 29.04. на видно място в съответното детско заведение. 

Чл.15. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието 

си, детето им да бъде записано в срок до 13.05 на място в съответното 

детско заведение, където са приети. 

Чл.16.    Директорите    обявяват    свободните    места    след    първото класиране на 

14.05 и в срок до 23.05 родителите на децата, които не са приети подават заявления за 

класиране в детските градини, в които има свободни места. 
Чл.17.   Обявяването   на   резултатите   с   приетите   деца   от   второ класиране   се 

извършва на 30.05, като записването на приетите деца става до 10.06. 

Раздел III. Класиране 



Чл.18.  Класирането  при  приема  на деца  в детските заведения  се осъществява на база 

на точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият брой 

точки е сбор от точките по основни и допълнителни критерии.  

Чл.19. (1) Основни критерии. 

1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Община Завет на 

родителите/настойниците 

- за постоянен адрес - 3 т. 

- за настоящ адрес - 2 т. 
 

2. Детето посещава детска ясла на територията на общината най-малко 6 месеца преди 

записването - 1 т. 

3. Дете сирак - 6 т. 

4.Дете полусирак – 3 т. 

5.Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т. 

6.Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци - 2 т. 

7.Друго дете на същите родители, което посещава същото детско заведение към 01.09. - 

2 т. 

8.Дете настанено в приемно семейство, семейство на роднини или близки, с мярка 

„полицейска закрила" или дете от Център за настаняване от семеен тип - 3 т. 

9.Дете, на което поне един член на семейството е със степен на увреждане над 71% по 

Решение на ТЕЛК - 3 т. 

Раздел IV. Записване 

Чл.20. Записването на детето се извършва от директора на детската градина или от 

упълномощено от него лице, след проверка на подадените от родителя задължителни 

документи и документите, удостоверяващи предимство, по съответните критерии и 

след извършено класиране. 

Чл.21. Записаните деца в яслена и първа възрастова група постъпват в детската 

градина в началото на учебната година - 15 септември.  

Чл.22. При записването родителят/настойникът се запознава срещу подпис с 

Правилника за дейността на съответното детско заведение. /Приложение №2/ 

Чл.23. Родителите/настойниците се запознават със списъка на медицинските 

изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в 

детската градина. 

Чл.24. При записване на дете, което е посещавало друго детско заведение на 

територията на общината, родителите задължително представят служебна бележка, че 

нямат финансови задължения към друга детска градина. 

 

Раздел V. Преместване 

Чл.25. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи 

при наличие на свободно място, при спазване реда на класиране и записване от 

настоящата Наредба. 

Чл.26. Директорите на детските градини могат да извършват преместване на деца 

между две детски заведения при подадени писмени заявления от двамата родители 

(настойниците) на всяко дете. 

Раздел VI. Отписване 



Чл.27. Децата се отписват от детската градина по изразено писмено желание на 

родителите/настойниците. 

Чл.28. При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка, 

удостоверяваща липса на финансови задължения към посещаваното детско заведение. 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1. Настоящата Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на 

деца в общинските детски градини на територията на Община Завет е разработена на 

основание чл.59, ал.1 от Закона на предучилищното и училищното образование, чл.26 и 

при спазване на чл.28 от Закона за нормативните актове.  
 

§2. Съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. - ДВ, 

бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. 

Чл. 11. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на 

първия следващ работен ден. 

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време. 

(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации по 

чл. 13, както и времето извън учебните дни в периода по чл. 12. 

(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически 

ситуации - само допълнителни форми. 

Чл. 12. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май 

на следващата календарна година. 

(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. 

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 

(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на 

основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, 

съответно обявените работни дни са учебни за децата. 

(5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по 

избор на детето. 

Чл. 13. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в 

периода от 1 юни до 14 септември. 

Посещението на децата в детското заведение през неучебното време се организира след 

писмено заявеното желание на родителите. 

§3. Тази Наредба влиза в сила от 01.09.2016г. и може да бъде променяна или допълвана 

при необходимост с решение на Общински съвет-Завет. 

 

2.  Наредбата  влиза в  сила от 01.09.2016г.           
 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. 
 
 



         ПО ШЕСТА  ТОЧКА 
        Предложение за предоставяне под наем на  маломерни имоти – частна 

общинска собственост за срок от една стопанска година, находящи се в 

землищата на Община Завет. 

                                                                             Докл.: Д.Татар –Зам.-кмет на Община  

 

        Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 118 
 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни 

имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година 

без търг или конкурс. Маломерни имоти по смисъла закона са поземлени имоти с площ до 

10 дка. Към настоящия момент общината разполага с  маломерни имоти, подробно 

описани в приложение № 1 към предложението, които не са определени  и не са дадени 

под наем, а предоставянето под  наем на тези имоти ще донесе допълнителни 

финансови приходи  на общината и ще допринесе  за  поддържането им в добро 

земеделско и екологично състояние от една страна, а от друга страна ще удовлетвори 

нуждите от земеделска земя на жители на общината. 

             Имотите  са включени в  Годишната програма  за  управление на общинската  

собственост на Община Завет, приета с Решение №  39 по Протокол № 04 от 29.01.2016 

година.  

 В решението си Общинският съвет следва да определи и цената на отдаването 

под наем, като към настоящия момент размерът  на средното годишно рентно плащане 

за  землищата в област Разград за стопанската  2015 – 2016 година, определен  въз 

основа на данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната 

стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, 

вписани в съответната служба по вписванията и регистрирани в съответната 

общинската служба по земеделие е както следва:  

Таб.1 

N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви
Трайни 

насаждения

Пасища/

мери
Лозя Ливади

1 Завет Брестовене 06481 38 44 5 37 29

2 Завет Веселец 10714 34 25 5 38 29

3 Завет Завет 30065 30 33 5 38 29

4 Завет Иван Шишманово 32192 41 35 5 38 29

5 Завет Острово 54417 20 33 5 37 29

6 Завет Прелез 58147 37 25 5 38 29

7 Завет Сушево 70384 36 55 5 32 29

Средно  годишно рентно  плащане /лв./ за 2015-2016 стопанска година

 
 

 Като се има данните от таблица №1, предлагам цената  да е 37 лв/дка., за 

всички землища в територията на община Завет. 

 

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

самоуправление и местната администрация,  чл.24а,  ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет 

– Завет 

 
Р Е Ш И: 



  

1.Общинският  съвет гр. Завет определя 728,353 (седемстотин  двадесет и осем 

декара и триста петдесет и три  кв.метра) дка маломерни имоти – частна общинска 

собственост за отдаване под наем без  търг за срок от една стопанска година, описани 

в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, категории и  

наемна цена – Приложение №1. 

 

 

Приложение № 1 

№ Номер на 

имота 

Землище Местност НТП Площ на 

имота 

1 030013 гр. Завет Зелен дол Нива 2,321 

2 024018 гр. Завет Западен липак Нива 1,599 

3 028013 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 3,676 

4 130433 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 1,234 

5 130437 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 3,060 

6 043010 гр. Завет Бостаните Нива 3,294 

7 128517 гр. Завет Бостаните Нива 0,118 

8 128518 гр. Завет Бостаните Нива 0,995 

9 128522 гр. Завет Бостаните Нива 0,198 

10 129213 гр. Завет Бостаните Нива 3,237 

11 039020 гр. Завет Гемиите Нива 1,000 

12 056001 гр. Завет Старите лозя Нива 8,617 

13 057001 гр. Завет Новите лозя - И Нива 1,979 

14 057013 гр. Завет Новите лозя - И Нива 7,393 

15 126525 гр. Завет Новите лозя - И Нива 0,478 

16 086046 гр. Завет Новите лозя - Р Нива 0,352 

17 088021 гр. Завет Новите лозя Нива 0,190 

18 121556 гр. Завет Новите лозя Нива 1,211 

19 123306 гр. Завет Новите лозя Нива 0,338 

20 123307 гр. Завет Новите лозя Нива 0,558 

21 124544 гр. Завет Новите лозя Нива 0,494 

22 068007 гр. Завет Дерето Нива 6,043 

23 070002 гр. Завет Калето Нива 4,703 

24 092001 гр. Завет Дъбака Нива 9,781 

25 104002 гр. Завет Расовата Нива 0,598 

26 139468 гр. Завет Расовата Нива 0,444 

27 104035 гр. Завет Расовата Нива 2,497 

28 131452 гр. Завет Боза къшла Нива 1,037 

29 132384 гр. Завет Боза къшла Нива 1,411 

30 132385 гр. Завет Боза къшла Нива 1,442 

31 134189 гр. Завет Боза къшла Нива 4,626 

32 134343 гр. Завет Боза къшла Нива 2,216 

33 134345 гр. Завет Боза къшла Нива 0,999 

34 134346 гр. Завет Боза къшла Нива 1,097 

35 134349 гр. Завет Боза къшла Нива 1,826 

36 134350 гр. Завет Боза къшла Нива 0,700 

37 134351 гр. Завет Боза къшла Нива 1,306 

38 134352 гр. Завет Боза къшла Нива 0,970 

39 134353 гр. Завет Боза къшла Нива 1,995 



40 112003 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,425 

41 112011 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,617 

42 113015 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,551 

43 113025 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,572 

44 113079 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,618 

45 113092 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,513 

46 114012 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,551 

47 114014 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,400 

48 114018 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,553 

49 114019 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,607 

50 114031 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,604 

51 114052 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,733 

52 114053 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,735 

53 114059 гр. Завет Новите лозя Лозе 4,279 

54 114061 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,734 

55 114066 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,537 

56 114067 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,511 

57 114093 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,632 

58 114104 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,743 

59 114105 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,717 

60 114107 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,645 

61 115001 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,818 

62 115016 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,522 

63 115030 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,532 

64 115045 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,483 

65 115050 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,540 

66 115053 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,548 

67 115060 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,537 

68 115073 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,553 

69 115075 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,657 

70 115080 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,514 

71 115081 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,630 

72 115082 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,363 

73 115087 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,545 

74 115089 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,476 

75 115093 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,516 

76 115094 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,499 

77 115096 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,581 

78 115101 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,490 

79 115116 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,522 

80 116007 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,683 

81 116015 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,690 

82 116019 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,745 

83 116020 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,710 

84 116023 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,947 

85 116027 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,793 

86 057012 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

87 057014 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,001 

88 057015 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,003 

89 057024 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,005 



90 057025 гр. Завет Новите лозя Лозе 2,001 

91 057026 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

92 057027 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,010 

93 057028 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,952 

94 058001 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

95 058002 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,005 

96 058041 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,708 

97 058068 гр. Завет Новите лозя Лозе 9,094 

98 084028 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,216 

99 084057 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,673 

100 085028 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,195 

101 087038 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,013 

102 088005 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,983 

103 029016 гр. Завет Зелен дол нива 5, 562 

104 130405 гр. Завет Гюзлюкъшла нива 1, 421 

105 056012 гр. Завет Старите лозя нива 0, 332 

106 140027 гр. Завет Изворите нива 5, 617 

107 125234 гр. Завет Могилите нива 0,530 

108 125743 гр. Завет Могилите нива 2,304 

109 125891 гр. Завет Могилите нива 1,973 

110 125893 гр. Завет Могилите нива 0,573 

111 125903 гр. Завет Могилите нива 0,906 

112 125904 гр. Завет Могилите нива 0,545 

113 125905 гр. Завет Могилите нива 0,586 

114 128515 гр. Завет Бостаните нива 1,107 

115 129497 гр. Завет Бостаните нива 1,790 

116 130431 гр. Завет Гюзлю къшла нива 2,012 

117 132366 гр. Завет Боза къшла нива 1,167 

118 135358 гр. Завет Расовата нива 1,697 

Общо в землището на гр. Завет 157,250 дка. 

№ Номер на 

имота 

Землище Местност НТП Площ на 

имота 

1 015011 с.Брестовене Янката Нива 3,511 

2 016025 с.Брестовене Янката Нива 0,743 

3 097001 с.Брестовене Янката Нива 0,281 

4 100009 с.Брестовене Къшла Нива 2,407 

5 041047 с.Брестовене Чардаклии Нива 3,000 

6 041049 с.Брестовене Чардаклии Нива 2,837 

7 042078 с.Брестовене Чардаклии Нива 8,187 

8 044077 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,906 

9 044079 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,707 

10 044081 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,294 

11 048018 с.Брестовене Чардаклии Нива 1,168 

12 057033 с.Брестовене Текнедже Нива 3,028 

13 060030 с.Брестовене Коджаекинлик Нива 0,915 

14 061023 с.Брестовене Коджаекинлик Нива 1,724 

15 061024 с.Брестовене Коджаекинлик Нива 1,266 

16 070001 с.Брестовене Мастан Нива 2,534 

17 076001 с.Брестовене Мастан Нива 0,553 

18 078029 с.Брестовене Токатсърт Нива 0,785 



19 084006 с.Брестовене Ян тарла Нива 3,594 

20 084022 с.Брестовене Ян тарла Нива 0,312 

21 084029 с.Брестовене Ян тарла Нива 1,020 

22 106830 с.Брестовене Къшла Нива 0,218 

23 106833 с.Брестовене Къшла Нива 0,510 

24 107835 с.Брестовене Къшла Нива 0,035 

25 107836 с.Брестовене Къшла Нива 0,658 

26 107837 с.Брестовене Къшла Нива 0,557 

27 107838 с.Брестовене Къшла Нива 2,288 

28 107839 с.Брестовене Къшла Нива 4,852 

29 107840 с.Брестовене Къшла Нива 7,953 

30 109875 с.Брестовене Къшла Нива 0,560 

31 109883 с.Брестовене Къшла Нива 0,504 

32 109888 с.Брестовене Къшла Нива 1,970 

33 109897 с.Брестовене Къшла Нива 1,114 

34 109900 с.Брестовене Къшла Нива 1,014 

35 110903 с.Брестовене Къшла Нива 0,986 

36 110904 с.Брестовене Къшла Нива 6,801 

37 110913 с.Брестовене Къшла Нива 1,079 

38 110915 с.Брестовене Къшла Нива 1,624 

39 110917 с.Брестовене Къшла Нива 1,308 

40 111142 с.Брестовене Къшла Нива 2,152 

41 111517 с.Брестовене Къшла Нива 4,311 

42 111527 с.Брестовене Къшла Нива 4,674 

43 111537 с.Брестовене Къшла Нива 3,609 

44 111539 с.Брестовене Къшла Нива 0,360 

45 111543 с.Брестовене Къшла Нива 0,748 

46 111544 с.Брестовене Къшла Нива 1,523 

47 111545 с.Брестовене Къшла Нива 1,584 

48 111546 с.Брестовене Къшла Нива 0,717 

49 111549 с.Брестовене Къшла Нива 2,470 

50 111550 с.Брестовене Къшла Нива 2,286 

51 111551 с.Брестовене Къшла Нива 2,330 

52 111552 с.Брестовене Къшла Нива 1,519 

53 111999 с.Брестовене Къшла Нива 0,052 

54 112144 с.Брестовене Къшла Нива 5,936 

55 112546 с.Брестовене Къшла Нива 0,117 

56 113005 с.Брестовене Къшла Нива 0,043 

57 113139 с.Брестовене Къшла Нива 1,912 

58 113329 с.Брестовене Къшла Нива 0,646 

59 113332 с.Брестовене Къшла Нива 0,426 

60 113335 с.Брестовене Къшла Нива 1,237 

61 113364 с.Брестовене Къшла Нива 0,065 

62 113365 с.Брестовене Къшла Нива 0,602 

63 113369 с.Брестовене Къшла Нива 1,410 

64 113379 с.Брестовене Къшла Нива 0,832 

65 113380 с.Брестовене Къшла Нива 0,262 

66 113381 с.Брестовене Къшла Нива 0,129 

67 114174 с.Брестовене Къшла Нива 3,541 

68 114190 с.Брестовене Къшла Нива 0,949 



69 114194 с.Брестовене Къшла Нива 1,250 

70 114195 с.Брестовене Къшла Нива 1,904 

71 114196 с.Брестовене Къшла Нива 0,446 

72 114197 с.Брестовене Къшла Нива 1,050 

73 114199 с.Брестовене Къшла Нива 1,697 

74 114332 с.Брестовене Къшла Нива 0,120 

75 115093 с.Брестовене Къшла Нива 0,109 

76 115098 с.Брестовене Къшла Нива 0,107 

77 011005 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,328 

78 011001 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,959 

79 004006 с.Брестовене Янката Нива 2,007 

80 004007 с.Брестовене Янката Нива 1,393 

81 004008 с.Брестовене Янката Нива 0,797 

82 004011 с.Брестовене Янката Нива 0,576 

83 004014 с.Брестовене Янката Нива 2,005 

84 004015 с.Брестовене Янката Нива 1,877 

85 004016 с.Брестовене Янката Нива 1,887 

86 004017 с.Брестовене Янката Нива 0,280 

87 004019 с.Брестовене Янката Нива 1,169 

88 004024 с.Брестовене Янката Нива 0,877 

89 004025 с.Брестовене Янката Нива 0,458 

90 004028 с.Брестовене Янката Нива 1,847 

91 004029 с.Брестовене Янката Нива 2,363 

92 004030 с.Брестовене Янката Нива 1,520 

93 004033 с.Брестовене Янката Нива 2,106 

94 004036 с.Брестовене Янката Нива 2,702 

95 004041 с.Брестовене Янката Нива 2,703 

96 004044 с.Брестовене Янката Нива 2,954 

97 004045 с.Брестовене Янката Нива 1,002 

98 004046 с.Брестовене Янката Нива 1,371 

99 004048 с.Брестовене Янката Нива 1,160 

100 004049 с.Брестовене Янката Нива 0,313 

101 004050 с.Брестовене Янката Нива 3,041 

102 004052 с.Брестовене Янката Нива 1,987 

103 004054 с.Брестовене Янката Нива 4,115 

104 004057 с.Брестовене Янката Нива 3,112 

105 095002 с.Брестовене Янката Нива 5, 000 

106 002008 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,630 

107 002012 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,584 

108 003003 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,591 

109 003020 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,590 

110 003021 с.Брестовене Токат сърт лозе 1,268 

111 003022 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,923 

112 003024 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,413 

113 003031 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,844 

114 003033 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,949 

115 003034 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,425 

116 003035 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,840 

117 004010 с.Брестовене Янката лозе 0,442 

118 001011 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,614 



119 001012 с.Брестовене Токат сърт лозе 2,874 

120 001013 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,902 

121 001031 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,575 

122 001032 с.Брестовене Токат сърт лозе 1,221 

123 001033 с.Брестовене Токат сърт лозе 1,504 

124 001034 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,661 

125 001035 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,248 

126 001036 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,241 

127 002001 с.Брестовене Токат сърт лозе 0,368 

128 004031 с.Брестовене Янката нива 1,891 

129 006013 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,735 

130 007001 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,305 

131 007030 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,292 

132 007031 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,350 

133 007087 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,094 

134 008005 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 3,325 

135 008009 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,048 

136 011002 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,001 

137 011005 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,328 

138 011006 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,101 

139 011007 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 2,045 

140 011025 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 2,478 

141 011027 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,056 

142 011034 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,158 

143 011044 с.Брестовене Иванов Чифлик лозе 1,013 

144 111554 с.Брестовене Къшла нива 4,060 

145 098081 с.Брестовене Янката овощна 

градина 

1,201 

Общо в землището на с. Брестовене 222,025 

№ Номер на 

имота 

Землище Местност НТП Площ на 

имота 

1 052005 с. Острово Чардаклия нива 3,015 

2 128802 с. Острово Чайърлък нива 0,134 

3 157001 с. Острово Къшла нива 0,010 

4 158001 с. Острово Къшла нива 0,051 

5 158003 с. Острово Къшла нива 0,034 

6 158004 с. Острово Къшла нива 0,034 

7 160004 с. Острово Къшла нива 5,002 

8 052004 с. Острово Чардаклия нива 6,222 

9 066012 с. Острово Новите места нива 7,748 

10 075007 с. Острово Куртлуджа йолу нива 6,982 

11 113022 с. Острово Сиври кьоше нива 1,089 

Общо в землището на с. Острово 30,321 

№ Номер на 

имота 

Землище Местност НТП Площ на 

имота 

1 038004 с. Прелез Край село нива 0,619 

2 020021 с. Прелез Каршъ тарла нива 1,774 

3 034001 с. Прелез Орта бурин нива 2,144 

4 045027 с. Прелез Кору нива 0,859 

5 051001 с. Прелез Кумлук нива 3,910 



6 009001 с. Прелез Коджа екинлик нива 1,919 

7 011055 с. Прелез Коджа екинлик нива 0,356 

8 012074 с. Прелез Лозята нива 0,656 

9 012075 с. Прелез Лозята нива 0,125 

10 012076 с. Прелез Лозята нива 5,349 

11 020011 с. Прелез Каршъ тарла нива 2,942 

12 022006 с. Прелез Край село нива 6,003 

13 022014 с. Прелез Край село лозе 0,668 

14 022015 с. Прелез Край село лозе 1,040 

15 022016 с. Прелез Край село лозе 0,696 

16 022017 с. Прелез Край село лозе 0,780 

17 022020 с. Прелез Край село лозе 1,048 

18 022021 с. Прелез Край село лозе 1,829 

19 022022 с. Прелез Край село лозе 0,266 

20 022025 с. Прелез Край село нива 6,341 

21 023007 с. Прелез Край село нива 3,524 

22 024022 с. Прелез Край село нива 5,165 

23 025002 с. Прелез Край село нива 0,371 

24 025011 с. Прелез Край село нива 0,643 

25 026008 с. Прелез Край село нива 6,448 

26 027008 с. Прелез Край село нива 0,341 

27 028025 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,212 

28 029001 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,696 

29 029023 с. Прелез Дюз екинлик нива 2,016 

30 030012 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,869 

31 031007 с. Прелез Край село нива 3,138 

32 022027 с. Прелез Край село нива 7,200 

33 033023 с. Прелез Орта бурун нива 1,918 

34 037003 с. Прелез Край село нива 2,242 

35 037005 с. Прелез Край село нива 4,146 

36 037006 с. Прелез Край село нива 5,785 

37 038007 с. Прелез Край село нива 1,304 

38 038010 с. Прелез Край село нива 1,206 

39 039013 с. Прелез Кара Вели нива 2,501 

40 039017 с. Прелез Кара Вели нива 0,601 

41 040013 с. Прелез Кара Вели нива 2,403 

42 043022 с. Прелез Край село нива 0,494 

43 044036 с. Прелез Кору нива 2,769 

44 045055 с. Прелез Кору нива 0,966 

45 046022 с. Прелез Кадифе нива 0,407 

46 052004 с. Прелез Край село нива 1,067 

47 052008 с. Прелез Край село нива 2,468 

48 053004 с. Прелез Край село нива 2,400 

49 056001 с. Прелез Край село нива 0,810 

50 056005 с. Прелез Край село нива 1,309 

Общо в землището на с. Прелез 107,743 

№ Номер на 

имота 

Землище Местност НТП Площ на 

имота 

1 056086 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,845 

2 056107 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,265 



3 056057 с. Сушево Юсеин гьол Нива 6,200 

4 056071 с. Сушево Юсеин гьол Нива 7,998 

5 056108 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,097 

6 056109 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,134 

7 020004 с. Сушево Къшла Нива 2,831 

8 020012 с. Сушево Къшла Нива 2,199 

9 020013 с. Сушево Къшла Нива 1,558 

10 020023 с. Сушево Къшла Нива 7,952 

11 024003 с. Сушево Къшла Нива 0,592 

12 024004 с. Сушево Къшла Нива 0,248 

13 024007 с. Сушево Къшла Нива 0,933 

14 24008 с. Сушево Къшла Нива 2,367 

15 024011 с. Сушево Къшла Нива 4,016 

16 024012 с. Сушево Къшла Нива 5,062 

17 025007 с. Сушево Къшла Нива 5,267 

18 027002 с. Сушево Къшла Нива 0,961 

19 027018 с. Сушево Къшла Нива 7,227 

20 029004 с. Сушево Къшла Нива 1,856 

21 029005 с. Сушево Къшла Нива 1,035 

22 029006 с. Сушево Къшла Нива 0,070 

23 029007 с. Сушево Къшла Нива 1,330 

24 029009 с. Сушево Къшла Нива 5,677 

25 029010 с. Сушево Къшла Нива 5,554 

26 029012 с. Сушево Къшла Нива 1,086 

27 029014 с. Сушево Къшла Нива 2,629 

28 029020 с. Сушево Къшла Нива 1,499 

29 024010 с. Сушево Къшла Лозе 1,286 

30 021001 с. Сушево Турски лозя Нива 1,452 

31 021003 с. Сушево Турски лозя Нива 0,219 

32 021017 с. Сушево Турски лозя Нива 0,482 

33 021036 с. Сушево Турски лозя Нива 0,116 

34 021037 с. Сушево Турски лозя Нива 0,628 

35 021038 с. Сушево Турски лозя Нива 0,085 

36 021051 с. Сушево Турски лозя Нива 1,016 

37 021052 с. Сушево Турски лозя Нива 2,370 

38 021053 с. Сушево Турски лозя Нива 0,332 

39 021057 с. Сушево Турски лозя Нива 1,631 

40 021069 с. Сушево Турски лозя Нива 2,092 

41 022002 с. Сушево Турски лозя Лозе 1,140 

42 023001 с. Сушево Турски лозя Нива 0,644 

43 023002 с. Сушево Турски лозя Нива 1,070 

44 023003 с. Сушево Турски лозя Нива 0,677 

45 023004 с. Сушево Турски лозя Нива 0,863 

46 023005 с. Сушево Турски лозя Нива 1,155 

47 023008 с. Сушево Турски лозя Нива 0,817 

48 023009 с. Сушево Турски лозя Нива 0,615 

49 021010 с. Сушево Турски лозя Лозе 0,775 

50 021068 с. Сушево Турски лозя Лозе 0,301 

51 022003 с. Сушево Турски лозя Лозе 1,274 

52 024002 с. Сушево Къшла Лозе 0,307 



53 024006 с. Сушево Къшла Лозе 0,391 

54 024009 с. Сушево Къшла Лозе 2,946 

55 024014 с. Сушево Къшла Лозе 0,726 

Общо в землището на с. Сушево 118,898 

№ Номер на 

имота 

Землище Местност НТП Площ на 

имота 

1 014041 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 2,448 

2 014054 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 0,777 

3 014055 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 0,966 

4 014056 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 7,816 

5 015002 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 6,918 

6 015006 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 1,390 

7 016012 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 1,010 

8 017047 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 4,098 

9 017052 с. Иван 

Шишманово 

Дерето Нива 1,993 

10 004007 с. Иван 

Шишманово 

Кара Гюрлюк Нива 4,210 

11 009001 с. Иван 

Шишманово 

Кенезлер Нива 0,945 

12 012035 с. Иван 

Шишманово 

Сърт Нива 2,998 

13 013009 с. Иван 

Шишманово 

Сърт Нива 3,507 

14 013030 с. Иван 

Шишманово 

Сърт Нива 1,346 

15 020011 с. Иван 

Шишманово 

Тикенлик Нива 1,127 

16 022012 с. Иван 

Шишманово 

Тикенлик Нива 1,226 

17 023025 с. Иван 

Шишманово 

Армутлук Нива 7,365 

18 024011 с. Иван 

Шишманово 

Заветски баир Нива 5,099 

19 026006 с. Иван 

Шишманово 

Заветски баир Нива 3,103 

20 030018 с. Иван 

Шишманово 

Къшлаорман Нива 5,383 

21 030022 с. Иван 

Шишманово 

Къшлаорман Нива 4,659 

22 032139 с. Иван 

Шишманово 

Къшлаорман Нива 4,308 

23 032087 с. Иван Къшлаорман Лозе 0,490 



Шишманово 

24 035006 с. Иван 

Шишманово 

Къшлалък Нива 1,431 

25 036021 с. Иван 

Шишманово 

Къшлалък Нива 3,767 

26 036038 с. Иван 

Шишманово 

Къшлалък Нива 6,000 

27 036040 с. Иван 

Шишманово 

Къшлалък Нива 4,345 

28 038024 с. Иван 

Шишманово 

Коджа екинлик Нива 1,485 

29 039028 с. Иван 

Шишманово 

Коджа екинлик Нива 1,224 

30 032100 с. Иван 

Шишманово 

Къшлаорман Лозе 0,682 

Общо в землището на с. Иван Шишманово 92,116 

 

Очаквани приходи от наем на земеделска земя  Приложение: 2 

№ Землище Площ/дка Цена/дка Наем 

1 гр. Завет 157,250 37 лв. 5818,25 

2 с. Брестовене 222,025 37 лв. 8214,925 

3 с. Острово 30,321 37 лв. 1121,877 

4 с. Прелез 107,743 37 лв. 3986,491 

5 с. Сушево 118,898 37 лв. 4399,226 

6 с. Иван Шишманово 92,116 37 лв. 3408,292 

Общо: 728,353 37 лв. 26 949,06 лв. 

 

 

     2. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под 

наем на общинските имоти за срок от една стопанска година, след представяне на 

платежен документ за внесен наем.           

   3. 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. 

 

 

 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
       Отдаване под наем на част от имоти на основния пощенски оператор, при 

условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги 
 

                                                                                                Докл.: А.Велиев – Кмет на Община                                                                

       

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

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1(един), прие следното  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 119 



 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата 

си от пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти 

богато разнообразие от пощенски и търговски услуги. Тези услуги се ползват и от 

жителите на Община Завет, чрез пощенските станции на територията й. 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД са наши наематели на обекти - частна общинска 

собственост  в с. Прелез и с. Иван Шишманово, но  договорите изтекоха на 26.02.2016 

г.   

 В общинска администрация Завет постъпи заявление с вх. № 70-768-3 от 

27.05.2016 г. от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД с молба за последващо наемане и 

сключване на нови договори, поради което възниква необходимостта от провеждане на 

процедура за отдаване под наем. 

Предмет на интереса са части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в 

с. Прелез /в сградата на бивше кметство и здравна служба/ и в с. Ив. Шишманово /в 

сградата на бивше кметство/, които могат да бъдат отдадени под наем. 

 За имота в с.Прелез има съставен Акт за частна общинска собственост 

№169/16.11.2012г., вписан в Служба по вписванията – Кубрат под вх.рег.№3964, том 

15, дело №2834 от 21.11.2012 г.   

За втория имот в с. Ив. Шишманово също е съставен Акт за частна общинска 

собственост №168/02.11.2012г., вписан в Служба по вписванията – Кубрат под 

вх.рег.№3306, том 13, №150, дело №2520 от 02.11.2012 г. Имотите са включени в 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2016г., приета с Решение № 39 от Протокол № 04 от 29.01.2016г. на ОбС-Завет. 

 Съгласно чл.. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост свободните 

нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите 

на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, 

могат да се отдават под наем на трети лица. Отдаването под наем се извършва от кмета 

на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, 

освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или 

конкурс или е определен друг ред. 

Съгласно чл. 30, ал. 1от Закона за пощенските услуги „Държавата или общините 

могат да продават или да предоставят за ползване на пощенския оператор, за 

извършване на универсалната пощенска услуга без търг или конкурс недвижими имоти, 

които са държавна или общинска частна собственост. 

Срокът за отдаване под наем на имотите се определя от общинския съвет в 

наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години.   

В чл. 20. ал.1 и ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е посочено, че 

свободни общински имоти могат да се отдават под наем се извършва от кмета на 

общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда 

на глава осма от тази наредба, освен ако в закон е предвидено отдаването под наем да 

се извършва без търг или конкурс. 

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет, началната 

месечна наемна цена се определя съгласно Наредба № 7 на Общинския съвет Завет за 

базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.  

Отдаването под наем на горепосочените имоти ще даде възможност на жителите на 

съответните населени места да се възползват от услугите на пощенския оператор. 

едновременно с това и в общинския бюджет ще постъпят приходи, както и ще се 

осигури работа на определен брой лица, които ще извършват  услугите на пощенския 

оператор.  



Общинският съвет гр. Завет със свое Решение № 60 по протокол № 5 от 

26.02.2016 г. е взел решение Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години по реда на глава осма от Наредба № 2 

на ОбС Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 

същите имоти, предмет на настоящото предложение,  и като се има  предвид чл. 30 от 

Закона за пощенските услуги, това Решение на Общинксия съвет гр. Завет следва да се 

отмени, тъй като законът повелява на пощенките оператори да се предоставят имоти 

без провеждане на търг или конкурс.   

 

 Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.14, ал.1, ал.2 изр. второ и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.25, 

ал.1, ал.2 и ал.5 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС – Завет и чл.2, ал.1, т.13 и т.20 от Наредба 

№ 7 наОбС-Завет за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти – 

общинска собственост, Общинският съвет гр. Завет 

                                                     
                                                        Р Е Ш И: 
 
1. Отменя Решение № 60 по протокол № 5 от 26.02.2016 г. на Общински съвет 

гр. Завет. 
2. Да се отдаде под наем без провеждане на търг или конкурс на основния 

пощенски оператор за срок  от 5 /пет/ години, на следните имоти: 

2.1. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ: Помещение с 
полезна площ 11.78 (единадесет цяло, седемдесет и осем) кв.м и  ½  (една втора) 
идеални части от фоайе и коридор с полезна площ 5 (пет) кв.м., находящи се на 
първия етаж в двуетажна масивна сграда „Бивше кметство и здравна служба“, 
с.Прелез, община Завет, област Разград, ул. Лудогорие“ № 25 (двадесет и пет), кв.49 

(четиридесет и девет), УПИ V – „Кметство, здравна служба“, съгласно действащия 

ПУП, одобрен със Заповед №109/03.08.1992г., актуван с АЧОС №169/16.11.2011г., при 

граници и съседи: североизток – улица, югоизток – улица, югозапад УПИ  VІ–358 и 

УПИ ІV–359, северозапад – улица с предназначение – офис. 

Определя начална месечна наемна цена за частта от имота в размер на 60,38 
лв. без ДДС, определена съгласно Наредба № 7 на ОбС за базисните /начални/ цени за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

2.2. Част от имот – частна общинска собственост с обща площ 32.54 (тридесет и 

две цяло, петдесет и четири) кв.м, а именно: помещение с полезна площ 12,00 

(дванадесет) кв.м и помещение с полезна площ 20,54 (двадесет цяло, петдесет и 

четири) кв.м, находящи се в едноетажна полумасивна сграда „Бивше кметство”, 
с.Иван Шишманово, община Завет, област Разград, ул. “Христо Ботев“ № 7 (седем), 

кв.8 (осем), УПИ VІІ–„За обществен център“, съгласно действащия ПУП, одобрен със 

Заповед №46/13.05.1996г., актуван с АЧОС №168/02.11.2011г., при граници и съседи:  

североизток – улица, югоизток – улица, югозапад – УПИ VІІІ–9 и УПИ VІ-13, 

северозапад – улица, с предназначение – офис. 

Определя начална месечна наемна цена за частта от имота в размер на 71,84 
лв. без ДДС, определена съгласно Наредба № 7 на ОбС за базисните /начални/ цени за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими законови 

действия във връзка с изпълнение на настоящото 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. 

 

 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
        Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект: „Изграждане на 

подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТБОКС“ 

ЕООД на територията на община Завет от гр. Завет до землищна граница на с. 

Свещари, общ. Исперих” през общински имоти-публична общинска собственост.  

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       

        Общинският съвет гр.Завет с с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един), прие следното  

                                                          РЕШЕНИЕ  № 120 

         С влизане в сила на изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

обнародвани в ДВ, бр. 82 / 2012 г., на Общинските съвети се предостави възможност, 

съгласно чл. 129, ал. 1 от същия, и във връзка с правомощията уредени в чл. 21, ал. 1, т. 

11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да одобряват 

проекти за Подробни устройствени планове, с решение, прието с мнозинство повече от 

половината присъстващи общински съветници. 

 С Решение № 276 на Общински съвет – Завет, взето на заседание с Протокол № 

33/28.11.2014 г. е разрешено изработването на ПУП – ПП за трасе на обект: 

„Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„НЕТБОКС“ ЕООД на територията на община Завет от гр. Завет до землищна 
граница на с. Свещари, общ. Исперих” през общински имоти-публична общинска 

собственост.  

Трасето започва от шахта на регулационната граница на гр. Завет, при имот № 

000327. Разполага се вляво, в сервитута на общински полски пътища (имот № 000327 и 

000329). Трасето продължава в левия сервитут на горски пътища (имот № 214002, 

215002, 221002) и завършва със шахта до землищната граница на с. Свещари, общ. 

Исперих. Общата дължина на проектната мрежа за електронни съобщения е 4320м.  

С Решение № 6 на Общински експертен съвет по устройство на територията при 

Община Завет, взето на заседание с Протокол № 1/19.03.2015 г. проектът е приет и е 

предложен на Общински съвет-Завет за одобряване. 

 

Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  Общинският съвет – 

Завет   

                                                                  РЕШИ: 
 

 1. Одобрява ПУП-парцеларен план за трасе на обект „Изграждане на подземна 
оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТБОКС“ ЕООД на 
територията на община Завет от гр. Завет до землищна граница на с. Свещари, 
общ. Исперих” през общински имоти-публична общинска собственост.  



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

Областния управител  на Област Разград и да се изпрати за публикуване в „Държавен 

вестник“ в 7-дневен срок от приемането му.  

 3. Настоящото решение  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и 4 от 

ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – 

Завет, пред Административен съд Разград.                                                            
 

 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
       Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект: „Подземна оптична 

мрежа за електронни съобщения на територията на община Завет” през 

общински имоти-публична общинска собственост, обходно трасе на с. 

Брестовене, обходно трасе на гр. Завет .  

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

      

      Общинският съвет гр.Завет с с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един), прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 121 
 

        С влизане в сила на изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

обнародвани в ДВ, бр. 82 / 2012 г., на Общинските съвети се предостави възможност, 

съгласно чл. 129, ал. 1 от същия, и във връзка с правомощията уредени в чл. 21, ал. 1, т. 

11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да одобряват 

проекти за Подробни устройствени планове, с решение, прието с мнозинство повече от 

половината присъстващи общински съветници. 

 С Решение № 330 на Общински съвет – Завет, взето на заседание с Протокол № 

46/05.06.2015 г. е разрешено изработването на ПУП – ПП  за трасе на обект: „Подземна 
оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Завет” през 

общински имоти-публична общинска собственост, обходно трасе на с. Брестовене, 

обходно трасе на гр. Завет.  

Обходно трасе на с. Брестовене 

Трасето започва от съществуваща муфа в началото на с. Брестовене при имот № 

000165, посока гр. Кубрат, по общински местни пътища и мери, до съществуваща муфа 

в края на с. Брестовене при имот № 058008, по посока гр. Исперих. Общата дължина на 

трасето е 6670.00 л.м. 

Обходно трасе на гр. Завет 

Трасето започва от съществуваща муфа в началото на гр. Завет при имот № 

000318, по посока с. Острово, по общински местни пътища и мери, до съществуваща 

муфа в края на гр. Завет при имот № 059043, по посока гр. Исперих. Общата дължина 

на трасето е 4022.00 л.м. 

Общата дължина на проектната мрежа за електронни съобщения е 10692.00 л.м. 

С  Решение № 5 на Общински експертен съвет по устройство на територията при 

Община Завет, взето на заседание с Протокол № 3/15.10.2015 г. проектът е приет и е 

предложен на Общински съвет-Завет за одобряване. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  Общинският съвет – 

Завет   

                                                        РЕШИ: 



 
1. Одобрява ПУП-парцеларен план за трасе на обект: „Подземна оптична 

мрежа за електронни съобщения на територията на община Завет” през общински 

имоти-публична общинска собственост, обходно трасе на с. Брестовене, обходно трасе 

на гр. Завет.  

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

Областния управител  на Област Разград и да се изпрати за публикуване в „Държавен 

вестник“ в 7-дневен срок от приемането му. 

 3. Настоящото решение  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и 4 от 

ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет 

– Завет, пред Административен съд Разград.                                                                         

 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 
        Одобряване на ПУП-ПП за ПИ № 32192.033.037 по КВС на с. Иван Шишманово, 

общ. Завет, обл.Разград                                                                               

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на  Община 

        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един), прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 122 
 

С влизане в сила на изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

обнародвани в ДВ, бр. 82 / 2012 г., на Общинските съвети се предостави възможност, 

съгласно чл. 129, ал. 1 от същия, и във връзка с правомощията уредени в чл. 21, ал. 1, т. 

11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да одобряват 

проекти за Подробни устройствени планове, с решение, прието с мнозинство повече от 

половината присъстващи общински съветници.  

 С  Решение № 342 на Общински съвет – Завет, взето на заседание с Протокол № 

48/23.07.2015 г. е разрешено изработването на ПУП – ПП за изграждане на 

водопроводно отклонение и външно електроснабдяване до ПИ № 32192.033.037 по 

КВС на с.Иван Шишманово, общ.Завет, обл.Разград.  

 С  Решение № 2 на Общински експертен съвет по устройство на територията при 

Община Завет, взето на заседание с Протокол № 3/15.10.2015 г. проектът е приет и е 

обявен на заинтересованите страни по чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ. В законоустановения 

срок няма постъпили възражения.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  Общинският съвет – 

Завет                                                                   РЕШИ: 

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна 

линия 20 kv от СРС №98 на ЕП 20 kv „Прелез“ и парцеларен план за трасе на 

захранващ водопровод до ПИ № 32192.033.037 по КВС на с.Иван Шишманово, 

общ.Завет, обл.Разград. 

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

Областния управител  на Област Разград,  и да се изпрати за публикуване в „Държавен 

вестник“ в 7-дневен срок от приемането му. 

 3. Настоящото решение  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и 4 от 

ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет 

– Завет, пред Административен съд Разград.                                                                                                                              



ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
       Актуализиране на бюджета на Община Завет за 2016 година в частта на 

капиталовите разходи. 

                                                                               Докл.: Д.Татар – Зам.-кмет на Община                   
       Общинският съвет гр.Завет с с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един) от проведеното поименно  гласуване, 

прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 123 

       Бюджетът  на Община Завет за 2016 година е приет с решение № 47 с протокол 

№04 от 29.01.2016 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на 

бюджета на Община Завет за 2016 година. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА,   във връзка 

с чл. 124, ал. 2 и с чл. 125, ал. 1 т.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и 

ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането , 

изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Общинският съвет гр. Завет    
                                                     
                                                                  РЕШИ: 
 

1. Актуализира бюджета на Община Завет за 2016 година: 

 

1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение  № 1.  

 

          Приложение № 1 

ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Завет за 2016г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

01.08.2016г. 

корекция към 
31.08.2016 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   21180 0 21180 

5 3 524 ДЕЙНОСТ  
Домашен социален патронаж   21180 -532 20648 

Основен ремонт на ДМА 51-00 21180 -532 20648 

8 6 866 ДЕЙНОСТ  
Общински пазари и тържища 

  0 532 532 

Придобиване на земя 54-00 0 532 532 
 

 

1.2.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2016           

година, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 

 

 



   
Приложение 

№2 

 Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - ЦС от Р България за 2016г. 

 Наименование 

било - 
приходи от 
ДД 

става - 
приходи от 
ДД 

 общо капиталови разходи финансирани от ДД 247080 258400 
 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 173080 188868 
 Функция 01 43700 48100 

122 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.ВЕСЕЛЕЦ 43700 48100 

 Функция 05 21180 20648 
524 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 21180 20648 
 Функция 06 54000 61600 

606 
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  4000 4000 

603 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДМЯНА НА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 30000 28800 

606 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

20000 28800 
 Функция 07 54200 58520 

759 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902" ГР. 
ЗАВЕТ, НА НЧ"ПРОСВЕТА-1919-БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ И 
НЧ"ХРИСТО БОТЕВ 1913" С.ПРЕЛЕЗ 

54200 58520 

 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 39000 34000 

 Функция 01 8800 8800 
122 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 8800 8800 
 Функция 05 2200 2200 
524 ЗКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 2200 2200 
 Функция 06 25500 23000 
623 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2500 0 
623 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 20000 20000 
623 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3000 3000 
 Функция 07 2500 0 
745 ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРНА ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА С.БРЕСТОВЕНЕ 2500 0 

 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 35000 35000 

 Функция 01 2500 2500 
122 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2500 2500 
 Функция 06 32500 32500 

619 
АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ И  
РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 5400 5400 

619 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  
ОБЩИНА ЗАВЕТ 26000 26000 

623 

ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ЧАСНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ 
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 1100 1100 

 §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 0 532 



866 

ПРИДОБИВАНЕ НАСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН 
ИМОТ № 1564 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УЛИЦА ОТ О.Т. 546 ДО О.Т. 
546А, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ЗАВЕТ, КВАРТАЛ 84 

0 532 

 Наименование 

било - 
приходи от 
МД 

става - 
приходи от 
МД 

 общо капиталови разходи финансирани от МД 428501 428501 

 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 394001 394001 

 Функция 01 2500 2500 

122 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, 
В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.ВЕСЕЛЕЦ 2500 2500 

 Функция 02 109501 109501 

284 
АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 109501 109501 

 Функция 03 10000 10000 

311 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ОСНОВЕН РЕМОНТ 
НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 10000 10000 

 Функция 08 272000 272000 

606 
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  272000 272000 

 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 22000 22000 

 Функция 01 7400 7400 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2400 2400 

122 
ЗАКУПУВАНЕ НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 5000 5000 

 Функция 02 6500 6500 

239 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ 1500 1500 

282 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 5000 5000 

 Функция 06 5500 5500 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2500 2500 

622 ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3000 3000 

 Функция 07 2600 2600 

714 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА С.БРЕСТОВЕНЕ 2600 2600 

 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 8500 8500 

 Функция 06 8500 8500 

629 

ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
 БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ  
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 8500 8500 

 §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМИ 4000 4000 

122 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В ГР.ЗАВЕТ  
УЛ. "ЦАР СИМЕОН" №47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 КВ 4000 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2016 год. 

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2016 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Субсидия  
от РБ 

Собствени 
бюджетни 
средства 

ИБФ и  
ИБС 

Други 
източници 

Привлечени 
средства 

Забележка 
(източник) 

1 2 3 5 7 10 12 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 986 039 258 400 428 501 0 299 138   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 747 399 188 868 394 001 0 164 530   

    Функция 01 85 250 48 100 2 500 0 34 650   

1 122-МД ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ВЕСЕЛЕЦ 

85 250 48 100 2 500 0 34 650   

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 9 650 600 2 500 0 6 550 ПО от целевата субсидия, 
ЦС ,ДФЗ-РА и НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 9 600 3 100 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 36 000 14 400 0 0 21 600 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 30 000 30 000 0 0 0   

    Функция 02 109 501 0 109 501 0 0   

1 284-ДД АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 

109 501 0 109 501 0 0 ПО прех. За 2016 по 
Бед.аварии 

    Функция 03 16 000 0 10 000 0 6 000   

1 311 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" 
ГР.ЗАВЕТ 

16 000 0 10 000 0 6 000 

§40-00, ДФЗ-РА и НДЕФ 
    Функция 05 20 648 20 648 0 0 0   

1 524-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 20 648 20 648 0 0 0   
    ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 500 2 500 0 0 0   
    СМР 

 
18 148 18 148 0 0 0 

  
    Функция 06 420 000 61 600 272 000 0 86 400   



1 606 - МД РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  

276 000 4 000 272 000 0 0 §40-00 

2 603-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

72 000 28 800 0 0 43 200 ДФЗ-РА И НДЕФ 

3 606 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

72 000 28 800 0 0 43 200 ДФЗ-РА И НДЕФ 

    Функция 07 96 000 58 520 0 0 37 480   

1 759 - МД ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ 
"САМОРАЗВИТИЕ 1902" ГР. ЗАВЕТ, НА НЧ"ПРОСВЕТА-
1919-БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ И НЧ"ХРИСТО 
БОТЕВ 1913" С.ПРЕЛЕЗ 

96 000 58 520 0 0 37 480 

  
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 10 100 3 600 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 10 100 3 600 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 40 800 16 320 0 0 24 480 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 35 000 35 000 0 0 0   
    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 

МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

190 608 34 000 22 000 0 134 608   

    Функция 01 16 200 8 800 7 400 0 0   

1 122 - МД-52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2 400 0 2 400 0 0 §40-00 

2 122 - МД-52-
01 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 13 800 8 800 5 000 0 0 §40-00 

    Функция 02 6 500   6 500       

1 239 - 52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ 1 500 0 1 500     §31-11 

2 282 - 52 -05 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 5 000 0 5 000     §31-11 

    Функция 05 32 737 2 200 0 0 30 537   

1 524-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 22 000 2 200 0 0 19 800 ФОНД "СОЦ.ЗАКРИЛА" 
МТСП 

2 589-52-01 ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 705 0 0 0 705   

3 589-52-03 ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 10 032 0 0 0 10 032   

    Функция 06 132 571 23 000 5 500 0 104 071   

1 623 - МД- 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

2 500 0 2 500 0 0   



2 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 124 071 20 000 0 0 104 071 ПУДООС  

3 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3 000 3 000 0 0 0   

4 622 - МД- 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3 000 0 3 000 0 0   

    Функция 07 2 600 0 2 600 0 0   

1 745 - МД-52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2 600   2 600 0 0 §40-00 

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

43 500 35 000 8 500 0 0   

    Функция 01 2 500 2 500 0 0 0   

1 122 - МД-53-
01 

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2 500 2 500 0 0 0   

    Функция 06 41 000 32 500 8 500 0 0   
1 619-МД-53-09 АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ И 

РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 
5 400 5 400 0 0 0 

  
2 623 - МД - 53-

09 
ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ 
СЪСТАВ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

9 600 1 100 8 500 0 0 ПО от целевата субсидия 
и ЦС 

3 619-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ 

26 000 26 000 0 0 0 
  

    §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 4 532 532 4 000 0 0   

1 122-МД ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В 
ГР.ЗАВЕТ  
УЛ. "ЦАР СИМЕОН" № 47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 
КВ² 

4 000 0 4 000     §40-00 

2 866-МД ПРИДОБИВАНЕ НАСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1564 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 
УЛИЦА ОТ О.Т. 546 ДО О.Т. 546А, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД 
ЗАВЕТ, КВАРТАЛ 84 

532 532 0       

 

2. Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на Община Завет за 2016 година по функции, дейности и 

параграфи съгласно ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

3. 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 обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда 
 



ПО  ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Придобиване на собственост от Община Завет върху част от поземлен имот № 

1564 с предназначение за улица от О.Т. 546 до О.Т. 546А, находящ се в гр.Завет, 

квартал 84. 

                                                                                Докл.: Д.Татар – Зам.-кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, 

прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 124 
 

С Постановление № 192 от 29.07.2016г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2016 г. Министерският  съвет на РБ одобри допълнителен 

трансфер по бюджета на Община Завет в размер на 400 000 лв. за изграждане на 

„Градски пазар“. Подходящ имот за изграждане на такъв вид съоръжение е УПИ VІІ - 

„за музей и КОО“, кв 84 по ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед № 349/23.04.1985 г. и 

Заповед № УД-02-09-211/07.06.2016г за ЧИ на ПУП. 

С горецитираното изменение на подробния устройствен план на гр. Завет се 

обособи имот, който ще задоволи нуждите за изграждане на покрит пазар. За целта се 

предвиди отваряне на тупикова улица с О.Т. 546 до О.Т. 546А, състояща се от 105 кв.м., 

за сметка на поземлен имот № 1564, която ще осигури достъп до УПИ VІІ - „за музей и 

КОО“, кв 84.  

Поземлен имот № 1564 попада с цялата си площ в УПИ VІІІ-1564, кв. 84 и е 

собственост на „МЕГА ШАНС ГРУП“ ЕООД гр. Завет, представлявано от управителя 

Наско Стоянов Климов. 

Съгласно чл. 8 от Закона за общинската собственост, придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват 

под общото ръководство и контрол на общинския съвет (чл.8, ал.1 от ЗОС). Редът за 

придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и 

правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства 

и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на 

разпоредбите на ЗОС и на специалните закони в тази област, освен когато е 

приложим Законът за публично-частното партньорство (чл.8, ал.2 от ЗОС).  

По смисъла на чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 8 от Наредба 

№ 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество „Общината придобива възмездно или безвъзмездно собственост и 

ограничени вещни права върху имоти, по силата на закон, по давност, чрез сделка или 

по други начини определени в закон”. 

По смисъла на чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 1 от 

Наредба №2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество: „Възмездно придобиване на право на собственост или на 

ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, 

по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на решението на Общинския 

съвет се сключва договор от кмета на общината. 

В тази връзка с Решение № 39 по Протокол № 04 от 29.01.2016 г. на Общински 
съвет – Завет е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2016 г.  

В програмата в Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение 

да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 



капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 

предоставяне на концесия, дарения” под Буква Е „Описание на имотите, които 
община Завет има намерение да придобие в собственост”, т. 2 е вписан недвижимия 

имот, предмет на настоящия доклад. 

За определяне цената на придобивания имот се прилага чл. 37, ал. 1 от Наредба 

№2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, а именно: „Общинският съвет определя цената на придобиваните от 

община Завет имоти и вещни права, на база на пазарна оценка, изготвена от оценител, 

сключил договор с общината.  

След проведени разговори със собственика на имота, Община Завет възложи на 

„НЕДЕЛЧЕВ КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД ,  изготвянето на Пазарната оценка на 

недвижимия имот, която оценка възлиза на 532.00 лв. за 105 кв.м. 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 34, ал. 1 и 

ал. 2, от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8, чл. 9, ал. 1 и ал. 2, чл. 16 и чл. 

37, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет                                                    
 

                                                         Р Е Ш И: 
 
1. В изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2016 г., приета с Решение № 39 по Протокол № 

04 от 29.01.2016 г. на Общински съвет – Завет - ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Завет да 
придобие чрез покупка от собствениците „МЕГА ШАНС ГРУП“ ЕООД гр. Завет 
представлявано от управителя Наско Стоянов Климов правото на собственост върху 
следния недвижим имот: част от поземлен имот № 1564 с предназначение за улица от 

О.Т. 546 до О.Т. 546А, квартал 84. По ПУП на гр.Завет, общ. Завет, обл. Разград, на ул. 
„Плиска” № 2, съставляващ по одобрения със Заповед № 349/23.04.1985 г. и заповед за ЧИ 

на ПУП № УД-02-09-211/07.06.2016г. по ПУП на град Завет, част от поземлен имот № 1564 

с предназначение за улица от О.Т. 546 до О.Т. 546А, квартал 84, с площ 105 квадратни 

метра, при граници: от север УПИ І – „Жилищно строителство“, от изток – УПИ VІІ - „за 

музей и КОО“, от юг – УПИ VІІІ - 1564 и от запад – улица „Плиска“ /От имота съгласно 

одобрения план 105 квадратни метра са предвидени за улица и 611  квадратни метра са 

предвидени за УПИ VІІІ - 1564, като регулацията не е приложена по пазарна цена, 
определена от лицензиран оценител в размер на 532,00 с включено ДДС. 

2. Да се изплатят от бюджета на община Завет за 2016 г. необходимите суми за 

реализиране на сделката. 

3. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за покупко-продажба на 

имота по т. 1 и впише обстоятелствата по сделката. 

4. 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.  

 
 

 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

ЕРСИН  СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 


