
                                                                              
 
 
                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  14  от  16.12.2016  година 
 
 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
       Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват– 3(трима), от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 142 

 
Съгласно чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската 

собственост, чл.6, ал.1, изр. второ, предл. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решение № 39 по 
Протокол № 04 от 29.01.2016 г., изм. и доп. с Решения № 69 по Протокол № 06 от 
30.03.2016 г. , № 87 по Протокол № 08 от 20.05.2016 г. и № 139 по Протокол № 13 от 
27.10.2016 г., Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г.  

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост 
при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 
конкретни условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

От страна на д-р Ергюз Кара е проявен интерес към част от имот общинска 
собственост,  находящ се в с. Веселец кв.28 УПИ XII – „Приемателен пункт“. Имотът е 
включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при община Завет за 2016 г. в буква „Б. Имоти, които община Завет има 
намерение да продаде” т. 10 от 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“. До момента не са постъпили 
искания относно закупуване на имота. С оглед на това той може да се предостави под 
наем  за нуждите на лекарски кабинет.  

 Във връзка с безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот – частна държавна 
собственост в собственост на община  Завет,  представляващ: дворно място с площ 
66 400 кв.м, заедно със  сграда „Селскостопански техникум“ със застроена площ (ЗП) 
690 кв.м. построена 1963 г., сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със ЗП 
285 кв.м. построена 1963 г., сграда „Овцеферма“ със ЗП 451 кв.м. построена 1963 г., 
ремонтна работилница със ЗП 298 кв.м. построена 1963 г., сграда тоалетна със ЗП 42 
кв.м. построена 1963 г., сграда обор със ЗП 112 кв.м. построена 1963 г., сграда гараж 
със ЗП 32 кв.м. построена 1974 г., сграда навес със ЗП 480 кв.м. построена 1974 г., 



сграда склад със ЗП 137 кв.м. построена 1974 г., сграда УР-ДВГ със ЗП 425 кв.м., 
построена 1974 г., учебна работилница със ЗП 558 кв.м. построена 1974 г., сграда 
„Трафопост“ със ЗП 20 кв.м. построена 1983 г., сграда „Свинеугояване“ със ЗП 740 
кв.м. построена 1984 г. и физкултурен салон със ЗП 516 кв.м. построена 1984 г. 
намиращ се в  кв. 70, УПИ II съгласно действащ ПУП на гр. Завет, ул. „Освобождение“ 
№ 7, Общинският съвет гр. Завет със свое  Решение №87/20.05.2016 г. включи  в точка  
„Е. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост”  
т. 3, „Дворно място в гр.Завет, кв.70, пл. № ІІ” от Годишната програма за управление  и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.  
            Към настоящия момент имотът е общинска собственост и предвид 
необходимостта да се  учреди вещно право на ползване в полза на ПГЗ 
„К.А.Тимирязев”, се налага актуализиране на Годишната програма 

Във връзка с реализирането на инвестиционен проект на Министерство на 
здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. за 
изграждане и реновиниране на Центровете за спешна медицинска помощ и Филиалите 
за спешна медицинска помощ, в Община Завет се получи писмо  с вх. №УД-02-17-
237/22.07.2015г. от Областния управител на област Разград., с което ни уведомява, че за 
да се реализира изграждането на Филиал за спешна медицинска помощ в община Завет е 
необходимо ОбС – Завет да вземе решение за определяне на подходящ свободен терен 
общинска собственост, в който да бъде построена сградата на филиала.  

С  Решение № 345 по Протокол № 49/29.07.2015 г., Общинският съвет - Завет 
предлага  имот за изграждането на филиал за спешна медицинска помощ, който е частна 
общинска собственост и се намира в центъра на гр.Завет, ул.“Освобождение“ 52 А, кв.98, 
УПИ ІІ- „Автогара и таксиметрова станция“ с площ от 2350 кв.м  по ПУП на гр.Завет, 
обл. Разград.  За имота има съставен Акт  за частна общинска собственост 
№308/10.11.2000 год. Същият е вкючен  в Годишната програма за управление  и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г.  в раздел „Д. Дарения по чл. 
35, ал. 5 от Закона за общинска собственост“, т. 1 „Имот в гр. Завет, кв. 98, УПИ II – 
„Автогара и таксиметрова станция“”. 

След проведена  процедура  за  ЧИ на ПУП,  с изготвения  проек  за изменения 
ПУП, на мястото на  имот с УПИ II – „Автогара и таксиметрова станция“  се  създават 
два нови имота - УПИ II – „За обществено обслужване“ с площ 1260 кв.м., с 
административен адрес бул. „Освобождение“ № 52А и имот  УПИ IV „Спешна 
медицинска помощ“ с площ 1000 кв.м., с административен адрес ул. „Цар Симеон“ № 
11А. Това налага  промяна по Годишната програма за управление  и разпореждане с 
имоти – общинска собственост  за  2016 г. 

  
На основание чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове - настоящото предложение за изменение и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
при Община Завет за 2016 г., както и промените в нея са обявени на населението на 
Община Завет чрез публикуване на интернет страницата на Община Завет, Секция 
„Проекти на нормативни документи” на 03.11.2016 г. и на информационното табло в 
сградата на общинска администрация в 30 (тридесет) дневен срок, преди приемането й 
от Общинския съвет.  
 Към настоящия момент предложения по нея не са направени.         
 

         Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал.3, чл. 8, 



ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т.1 и 
ал.3, чл. 6, ал. 1, изр. второ, предл. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – 
Завет   

                                                              РЕШИ:        
 

       1. Изменя и допълва Годишната програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г. (Приета с Решение № 
39 по Протокол № 04/2016г., изм. и доп. с Решение № 69 по Протокол № 
06/30.03.2016г., изм. и доп. с Решение № 87 по Протокол № 08/20.05.2016г., изм. и доп. 
с Решение № 139 по Протокол № 13/ 27.10.2016г.) в частта  на  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, както следва:  
        1.1 Добавя в  точка „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави 
под наем”, т. 80 „Имот в с. Веселец, кв. 28, УПИ XII – „Приемателен пункт“ съгласно 
действащ ПУП на с. Веселец“. 
        1.2 Отменя в точка „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде”,  т. 
10 „Имот в с. Веселец, кв. 28, УПИ XII – „Приемателен пункт“ съгласно действащ ПУП 
на с. Веселец“. 
       1.3 Отменя в точка „Д. Дарения по чл. 35, ал. 5 от Закона за общинска 
собственост“, т. 1 „Имот в гр. Завет, кв. 98, УПИ II – „Автогара и таксиметрова 
станция“”. 
       1.4 Добавя в точка „Д. Дарения по чл. 35, ал. 5 от Закона за общинска 
собственост“, т. 3 „Имот в гр. Завет, кв. 98, УПИ IV „Спешна медицинска помощ“”. 
       1.5. Добавя в точка „В .Имоти, върху които Община завет има намерение да 
учреди вещно право на ползване”, т. 7, „Дворно място в гр.Завет, кв.70, пл. № ІІ”. 
       1.6. Отменя в точка „Е. Описание на имотите, които общината има намерение да 
придобие в собственост” т. 3, „Дворно място в гр.Завет, кв.70, пл. № ІІ”. 
 
     2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се публикува на 
интернет страницата на Община Завет след приемането й. 

 
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.  
 
 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 



 
 

ПО  ТРЕТА ТОЧКА 
Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост (дарение) върху  поземлен 

имот – частна общинска собственост на Община Завет –„УПИ IV „Спешна 
медицинска помощ“ по ПУП на гр. Завет,  в полза на  Министерство на 
здравеопазването  във връзка с Решение № 345 по  Протокол № 49 от 29.07.2015 
година на Общинския съвет - Завет 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 3(трима), от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 143 

 
Във връзка с реализирането на инвестиционен проект на Министерство на 

здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. за 
изграждане и реновиниране на Центровете за спешна медицинска помощ и Филиалите 
за спешна медицинска помощ, в Община Завет е постъпило писмо  с вх. №УД-02-17-
237/22.07.2015г. от Областния управител на област Разград., с което  уведомява, че за да 
се реализира изграждането на Филиал за спешна медицинска помощ в община Завет е 
необходимо ОбС – Завет да вземе решение за определяне на подходящ свободен терен 
общинска собственост, в който да бъде построена сградата на филиала.  

С  Решение № 345 по Протокол № 49/29.07.2015 г., Общинският съвет - Завет 
предлага  имот за изграждането на филиал за спешна медицинска помощ, който е частна 
общинска собственост и се намира в центъра на гр.Завет, ул.“Освобождение“ 52 А, кв.98, 
УПИ ІІ- „Автогара и таксиметрова станция“ с площ от 2350 кв.м  по ПУП на гр.Завет, 
обл. Разград.  

С Решение № 345  Общинският съвет - Завет дава предварително съгласие за 
изменение на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ II – „Автогара и таксиметрова 
станция“ от кв. 98 по плана на гр. Завет. За имота има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 645/09.06.2016 г. 

В точка втора от същото решение, Общинският съвет е възложил на кмета на 
общината да предприеме необходимите действия за изработването на предложение – 
предварителен проект и подробен устройствен план – окончателен проект на УПИ II – 
„Автогара и таксиметрова станция“ от кв. 98 по плана на гр. Завет.  Същият е изготвен, 
разгледан и приет от експертен съвет с Решение  № 2 от Протокол № 3/29.09.2016 г.  

Проектът за изменение на ПУП за имот с УПИ II – „Автогара и таксиметрова 
станция“ е одобрен със Заповед № УД-02-09-418/11.10.2016 г. на кмета на общината. 
Съгласно изменението се създават два нови имота - УПИ II – „За обществено 
обслужване“ с площ 1260 кв.м., с административен адрес бул. „Освобождение“ № 52А 
и УПИ IV „Спешна медицинска помощ“ с площ 1000 кв.м., с административен адрес 
ул. „Цар Симеон“ № 11А.  За двата новообразувани имота са съставени актове за частна 
общинска собственост, съответно за УПИ II – „За обществено обслужване“ АЧОС 
654/18.11.2016 г. и за УПИ IV „Спешна медицинска помощ“ АЧОС 655/18.11.2016 г., 
вписани в Служба по вписванията Кубрат. 

Данъчната оценка на имот  „УПИ IV „Спешна медицинска помощ“ е 5 648,50 лв., 
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6701001963/16.11.2016 г. на Община 
Завет. Балансовата стойност на имота също  е 5 648,50 лв. 



На вниманието на Общинския съвет е предложен образец на Договор  за дарение, 
изготвен от Министерството на здравеопазването. 

          Във връзка с гореизложеното и на снование чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, чл. 51, ал. 1 и  ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изпълнение на 
Решение № 345 по Протокол № 49/29.07.2015 г. на ОбС - Завет, Общинският съвет гр. 
Завет                                                 

                                                              РЕШИ:        
                                                                       
           1. Дарява на Министерство на здравеопазването, за изграждане на Филиал за 
спешна медицинска помощ в община Завет, недвижим имот,  находящ се  в гр. Завет, 
представляващ УПИ IV „Спешна медицинска помощ“, кв. 98 с площ 1000 кв.м., с 
административен адрес ул. „Цар Симеон“ № 11А, с данъчна оценка 5 648,50 лв.  
          2. Възлага на Кмета на община Завет, след влизане в сила на настоящото 
решение, да сключи договор за дарение с Министерство на здравеопазването. 

            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 Разград по реда на  АПК.  

 
 
 
 

 
ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

       Предоставяне на еднократни парични помоши. 
                                                                                    Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС                                                                        

       Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват– 3(трима)  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 144 

 
  В деловодството на Общинска администрация Завет  са  постъпили  25  заявления  

за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  
за  здравословни проблеми на заявителите  или на техни близки.  Всички молби са 
разгледани на  заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, 
здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския 
съвет. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична 
помощ  на 24 лица, посочени  в  настоящата докладна записка.  
 

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

                                                                РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет) лева на 
Вилдан С. Мехмед, с. Острово,  ул. «Г.Бенковски» №.. за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на 
Паун И.Василев, гр. Завет,  ул. «Марица» № .. за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет) лева на 
Исмаил Ю. Хасан, с. Прелез,  ул. «Байкал» № … за лечение. 



4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет) лева  на 
Тотка Й. Петрова, гр. Завет,  ул. Лудогорие  № …. за дърва. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет) лева на 
Юсуф Я. Ибрям, с. Прелез, ул. Й.Йовков № .. за лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет) лева на 
Хедие Х.Панчоолу, с. Острово,  ул. Тракия № . за неотложни социални нужди. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)лева на 
Ахмед А. Ашим, Бр-не, Н.Й.Вапцаров № .. за неотложни социални нужди. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)  лева на 
Гюлюмсер Х. Али,  с. Острово, ул. Тракия №….за  лечение 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)  лева на 
Юнал А.Шабан, гр. Завет, ул. Оборище № …за лекарства. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Гюлбие Х. Хюсеин, с. Сушево, ул. Арда № .. за обгрижване на децата и. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет) лева на 
Невена В. Стоянова, с.Острово, Лудогорие №….. за неотложни социални 
нужди. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Зюмбюл Х. Ибрям, гр. Завет, ул. Г.Бенковски №… за неотложни социални 
нужди. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Анифе Х. Юнуз, гр. Завет, ул. Рила №… за лечение. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 (сто и петдесет)  
лева на Весиле А. Зекериева, с. Сушево, ул. Ст.планина №…. за погребение на 
съпруга и. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет) лева на 
Асие Рушид Кубуз, с. Брестоене, ул. Средна гора №8а  за неотложни социални 
нужди. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)лева 
Гюлбенур Т . Халил, с. Везелец, ул. Средна гора  за лечение. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)  лева на 
Нериман М. Бекиров, с. Острово, ул. Средец №… за неотложни социални 
нужди. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80 (осемдесет)   лева на 
Айшегюл Ю. Курт, Прелез, Байкал № …за лекарства. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет) лева на 
Лютви Х. Яшаров, с. Брестовене,  ул. Хр.Смирненски №…  

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет) лева на 
Стоянка М. Тодорова  от  гр. Завет  за  лечение.                  

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Пакизе Х. Камбур, с. Веселец, ул. Европа №…. за  лечение. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80 (осемдесет)  лева на 
Юсеин О. Юсеин, с. Сушево, ул. Руен №..  за  лечение.     

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Мехмед М. Белбер, гр. Завет,  Освобождение  №.. за  студентска такса. 

24.   Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)  лева на 
Фатме  Л. Исаева,Острово, Хан Аспарух  № … за неотложни социални нужди.      

 
Всичко  раздадени средства: 1610 .00 лева 
 



      25. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение 
на Общинския съвет/ . 
     26. 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  ПЕТА ТОЧКА 
Изменение и допълнение  на Решение №  160, прието по Протокол № 21 от 

29.04.2009 г. на Общинския съвет – Завет.  
                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 
       Общинският съвет гр.Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 3(трима), отсъстват  – 3(трима), от проведеното,  съгласно  чл. 
27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 145 

 
На заседание на Общински съвет – Завет на 28.03.2013 г. по предложение на 

Кмета на Община Завет с Решение № 128 по Протокол № 17 на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 9 
и чл. 11 от Наредба № 20 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на 
общински дълг, Общинският съвет е взел решение относно съгласие за получаване на 
безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) в размер до 300 000,00 лв. за реализация на „Проект за подобряване 
на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“. 

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП)  по 
„Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община 
Завет“ през 2015 година са закупени 60 броя контейнери тип „Бобър“ и сметоизвозващ 
автомобил. Средствата в размер на 195 928,80 лв. са по Договор за безлихвен заем 
№10586 от 15.07.2015 г., който Община Завет подписа с Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда . 

През 2016 г. бе проведена процедура и бе избран изпълнител за доставка на 
комбиниран багер товарач за почистване на нерегламентирани сметища, обществени 
терени, тротоарни площи, с който е сключен договор. Средствата в размер на 104 
071,20 лв. ще бъдат осигурени по остатъка от одобрения на Община Завет безлихвен 
заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 
19 528,80 са съфинансиране от общината.  

Предвид извършваната дейност „Чистота“ от ОП „Воден 2009“, предлагам 
сметоизвозващ автомобил марка IVECO, модел Еurocargo ML 180E25/Р, с рег. 
РР9119АХ, собственост на Община Завет, с балансова стойност 156 750,00 лв., 60 бр. 
контейнери тип „Бобър“ 1.1 куб. м., с балансова стойност 28 500,00 лв. и комбиниран 
багер товарач за почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, 
тротоарни площи марка JCB 3CX с балансова стойност 123 600,00 лв. да се предоставят 
на ОП „Воден 2009“ за стопанисване, ползване  и управление. 

С Решение № 160 взето по Протокол № 21 от 29.04.2009 г. на Общинския съвет 
– Завет е създадено Общинско предприятие „Воден 2009“. В приложение № 2 по т. 3 от 
решението са описани общинските активи, предоставени за управление и стопанисване 



на ОП „Воден 2009“. С предоставяне на сметоизвозващ автомобил марка IVECO, модел 
Еurocargo ML 180E25/Р, с рег. РР9119АХ, 60 бр. контейнери тип „Бобър“ 1.1 куб. м. и 
комбиниран багер товарач за почистване на нерегламентирани сметища, обществени 
терени, тротоарни площи марка JCB 3CX на ОП „Воден 2009“, предоставените активи 
се увеличават, поради което следва да бъде допълнено Приложение № 2 по т. 3 от 
Решение № 160 взето по Протокол № 21 от 29.04.2009 г. на Общинския съвет – Завет. 
            Във връзка с предоставянето на гореописаните активи на ОП „Воден 2009“ се 
налага и осигуряване на персонал, който да работи с техниката. Новопридобитата 
техника ще доведе до оптимизация на  работата на  предприятието и води до 
необходимостта от намаляване на част от заетите бройки. Същевременно на 
09.11.2016г. в деловодството на Община Завет е постъпило  предложение от Ертан 
Сали Бахар - Директор на  ОП „Воден 2009“- Завет, съгласно Заповед №УД-02-
501/22.12.2015 г., в което се предлага промяна по структурата на предприятието, 
предвид закупуването на новата техника. 

            Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  т.23 и ал. 2 от 
Закона за  местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 
1 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал.1 от  Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Воден 2009” гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет 

                                                 
                                                              РЕШИ:       

 
           І. Общинският съвет гр. Завет изменя и допълва  Решение № 160, прието по 
Протокол № 21 от 29.04.2009 г. на Общинския съвет – Завет,  както следва: 
           1. Променя   т.2 на Решение №160 /20.04.2009г., което придобива следния  вид : 
           „Решение №160, т.2. Определя структура и утвърждава численост на персонала 
на Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, считано от 01.01.2017г.,  както 
следва: 
 

СТРУКТУРА 
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Воден 2009” гр. ЗАВЕТ 

в сила от 01.01.2017г. 
 

Длъжностни наименования Щатна численост 
Директор  1 
Старши счетоводител 1 
Шофьори  4 
Сметосъбирачи 5 
Работник  озеленяване 9 
Всичко: 20 

 
          2. Възлага на  кмета на общината да утвърди  щатното разписание  на Общинско предприятие 
„Воден 2009” гр.Завет, съобразно  т. 1 от настоящето решение. 
 

    3. Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на ОП „Воден 2009“ 
дълготрайни материални активи за стопанисване и управление, както следва: 

        3.1. Сметоизвозващ автомобил марка IVECO, модел Еurocargo ML 180E25/Р, с 
рег. РР9119АХ – 1 бр.; 

        3.2. Контейнери тип „Бобър“ 1.1 куб. м.  - 60 бр.; 
        3.3. Комбиниран багер товарач за почистване на нерегламентирани сметища, 

обществени терени, тротоарни площи марка JCB 3CX – 1 бр. 



   4. Общинският съвет гр.  Завет  допълва  т. 3 на Решение № 160, прието по 
Протокол № 21 от 29.04.2009 г., като създава ново Приложение №2/2016, както следва: 

 
                                                                                           Приложение № 2/2016 

Списък  
на активите, предоставeни  на ОП „Воден 2009“ за стопанисване и управление  

 
 

№ 
по  
ред 

Наименование Мярка Коли- 
чество 

Ед. цена Стойност 

1. Сметоизвозващ автомобил 
марка IVECO, модел Еurocargo 
ML 180E25/Р, с рег. РР9119АХ; 

Бр. 1 156 750,00 156 750,00 

2. Контейнери тип „Бобър“ 1.1 
куб.м  

Бр. 60 475,00 28 500,00 

3. Комбиниран багер товарач за 
почистване на 
нерегламентирани сметища, 
обществени терени, тротоарни 
площи марка JCB 3CX 

Бр. 1 123 600,00 123 600,00 

 
         5. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването на 
активите и вписването на новонастъпилите  обстоятелства в счетоводните регистри на 
Община Завет и общинското предприятие. 
         6. 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 
         Актуализиране на бюджета и план-сметката за необходимите разходи за 
предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци 
и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията 
на Община Завет за 2016 година. 
                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община                                                                               
       Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 2(двама), отсъстват – 3(трима), от проведеното,  съгласно  чл. 
27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 146 

 
        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.  
       В деловодството на общинска администрация гр.Завет има депозирана докладна от 
ОП „Воден 2009“ за извършване на вътрешна промяна на одобрената с Решение № 40 
по Протокол № 04/29.01.2016г. на Общински съвет-Завет гр. Завет план-сметка за 



необходимите разходи за предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за битови 
отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на депа за 
битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на 
територията на Община Завет за 2016г за това, че са направени неотложни 
допълнителни разходи за външни услуги на сметоизвозващ автомобил ИВЕКО-180Е и 
трактор ЮМЗ на стойност 10 000 лева.  

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

31.10.2016г. 

корекция към 
30.11.2016 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   416849 0 416849 

6 2 623 ДЕЙНОСТ 
Други дейности по жилищно стр., 

благоустр. и рег. развитие 

  416849 0 416849 

Заплати и възн. За персонала по ТП 
и СП 01-00 68084 -8000 60084 

заплати и възн. За персонала по ТП  
01-01 68084 -8000 60084 

Задължителни осиг. Вноски 05-00 14000 -2000 12000 

ДОО 05-51 8000 -1000 7000 

Здравно осиг.вноски 05-60 4000 -1000 3000 

ДЗПО 05-80 2000   2000 

Издръжка 10-00 208194 10000 218194 

Постелен инвентар и облекло 10-13 2000   2000 

Материали 10-15 35500 0 35500 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 50000   50000 



Разходи за външни услуги 10-20 120694 10000 130694 

Придобиване на ДМА 52-00 126571 0 126571 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 2500 0 2500 

Придобиване на транспортни средства 
52-04 124071 0 124071 

Придобиване на НДМА 53-00 0 0 0 

Придобоване на др. НМДА 53-09     0 

     
                                                                                       

1.2. Променя план-сметка за дейност 623 „Чистота“ и разходната част по бюджета 
на ОП „Воден-2009“, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 

              
                                                                                                                                                 
 Приложение № 2 

 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2016 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 
            Разход  в лева 

Било                         Става 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-
2009" за  осигуряване на съдове 

2500                               2500 

 § 10 00 - Издръжка 2500                               2500 
 § 10 15 - Материали 2500                               2500 
2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането 
им до Регионално депо- в гр. Разград за обезвреждането им 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
 173000                      171084 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

   80000                        60084 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

   14000                        12000 

 § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

     8000                          7000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя       4000                          3000 
 

§ 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 
от работодател 

     2000                          2000 

 § 10 00 - Издръжка   79000                         99000 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло     2000                           2000 
 § 10 15 - Материали   22000                         32000              
 § 10 16 - Вода, горива, енергия   50000                         50000 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги     5000                         15000 
 Заета щатна численост - брой 10 
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците 
   Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за депониране и отчисления    71278                      73194 



 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./ 

   10600                       10600 

 - Отчисления за обезвреждане  на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно 
чл.64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по 
чл.2,ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци-съгл.чл.20,ал.1,т.1в за 2016 
г. –36,00 лв./т. 

 36000                     36000 

 - Обезпечение за депонираните отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки 
тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – 3,86 лв./т.) 

  3860                        3860 

 -  Разходи за почистване на инцидентно възникнали 
сметища 

20818                      22734              

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
     1000                       1000               

 § 10 00 - Издръжка      1000                       1000                
 § 10 15 - Материали      1000                       1000 
 Общо разходи:  247778                   247778      
 
 

                                                                                               Приложение   № 3 
                                        
                                                                        ПЛАН 
                    на приходната и разходната част на бюджета на ОП”Воден-2009” 
                                                  гр. Завет  към  30.11.2016 година 

 
Наименование на 
параграфа 
Дейност   Чистота                    
              623    

№  
на 
пара 
гра- 
фа 
 

БЮДЖЕТ 
 2 0 1 6 година 
П   Л   А   Н    Дейност   
Чистота 
                 623 

 
Корекция към     Актуализиран  
30.11 .2016год.     годишен план 
  Дейност              Дейност 
Чистота                Чистота 
     623                         623 
   
         

Запл.за перс.поТП и СП 0100        68084        -  8000                   60084              
Запл.на перс. по трудови  прав. 0101        68084        -  8000                   60084        
Зад.осиг.вн.отРаботодатели-вс. 0500       14000         - 2000                   12000 
В т.ч.:ДОО 0551         8000          -1000                     7000 
           ЗОВ 0560         4000          -1000                     3000 
Вноски за ДЗПО 0580         2000                 0                      2000      
Издръжка всичко 1000     163194         10000                  173194 
В.т.ч.: Постелен инвент.и облекл. 1013         2000                 0                      2000 
Материали 1015       35500                  0                    35500 
Вода,горива,енергия 1016       50000                 0                    50000 
Разх.за външ.услуги 1020       75694         10000                    85694            
                                               
ВСИЧКО РАЗХОДИ:      245278                 0                  245278 
Придобиване на  ДМА 5200         2500                          0                      2500 



В т.ч.:Храсторези и косачки 5203         2500                          0                      2500 
            
 
    О  Б  Щ  О  : 

 
9999 

     
    247778 

                 
      247778                  247778 

                           

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 на АПК. 
 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
       Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за 
ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното 
землище за стопанската 2016/2017 г.   

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), осъстват – 3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 147 

 
В деловодството на община Завет е постъпило писмо, с наш вх. № УД-02-20-

782/05.12.2016 г. от директора на областна дирекция „Земеделие“- гр. Разград, с 
което е отправено искане за предоставяне за ползване на имотите – полски пътища 
на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за 
създаване на масиви в землищата на населените места в община Завет, определени в 
заповедта по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), на директора на областна дирекция „Земеделие“- гр. Разград. Имотите 
– полски пътища, подробно и по землища са описани в Приложение № 1 към 
настоящото предложение. 

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, директорът на областната дирекция 
„Земеделие” след влизането в сила на заповедта по ал. 4 на същия член подава 
искане до Общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи 
в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за 
землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на 
искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, кметът издава заповед, 
която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от 
издаването на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата 
за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната 
стопанска година с кмета на общината.  Когато в едномесечен срок от искането 
Общинският съвет не е приел решение, директорът на областна дирекция 
„Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на 
средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта 
ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от 
издаването й. 

Средното рентно плащане по землища, е както следва: 



 

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

 
 
 
При определяне на цената за отдаване се взема предвид средното годишно 

рентно плащане за земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви. Изхождайки от 
тези данни очакваните приходи в общинския бюджет са в размер на  13 914,11 лв. 

Предвид гореизложеното и н а основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16, във връзка с чл. 
37в, ал. 4  от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
Общинският съвет  

                                                        
Р Е Ш И: 

 
1. Имотите – полски пътища, подробно описани в Приложение № 1 към 

настоящото решение, да се предоставят за ползване на собствениците и ползвателите на 
земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на 
населените места в община Завет, за стопанската 2016/2017 година.  

2. Упълномощава кмета на община Завет да сключи договори за наем на имотите 
по т. 1 от настоящото решение, за срок от една стопанска година - 2016/2017 г., при 
цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.  

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

 
 

          
ПО ОСМА  ТОЧКА 

       Отдаване Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на 
трайно ползване (НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда 
на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) за стопанската 2017/2018 г. и одобряване на годишен план за паша. 
                                                                               Докл.: Д.Татар–зам.-кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 148 

 
Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение 

пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. 



Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ пасищни селскостопански животни, 
които желаят да ползват индивидуално общински пасища, мери и ливади могат да 
подават заявления по образец до кмета на общината в срок до 10 март. Разпределението 
за индивидуално ползване се извършва от комисия, която определя необходимата за 
всеки кандидат площ, съобразно броя и вида регистрирани пасищни селскостопански 
животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, 
мери и при спазване на нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

Комисията следва да се произнесе в срок до 1 май на съответната година с 
протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно 
разпределение се сключва договор за наем или аренда между общината и лицето, на 
което са разпределени съответните имоти (части от имоти) за минимален срок от 5 
стопански години. 

Съгласно чл. 37о,  ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет следва да приеме и  
решение относно размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите и  
правилата за ползването им. В Приложение № 1 към настоящото предложение са 
описани подробно и разделени по землища свободните имоти от общинския поземлен 
фонд с начин на трайно ползване (НТП) – пасища, мери и ливади, предвидени за 
индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 г. В Приложение № 2 към 
предложението са посочени правилата за ползване на пасищата на територията на 
община Завет. 

Наред с горепосочените решения, по силата на разпоредбата на чл. 34о, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране 
на ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. годишен план за паша; 
2. съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване; 
3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата. 
            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 
от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет  

                                                         
                                                       Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие за  предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд за индивидуално ползване, по реда на чл. 37и от 
ЗСПЗЗ, за срок от 5 стопански години, съгласно Приложение № 1 към 
настоящото решение. 

                                                                                                           
 
                                                                                                         Приложение № 1 
 

СПИСЪК 
 на свободните имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване (НТП) – 

пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017/2018 г. 

 
Землище гр. Завет ЕКАТТЕ 30065 

Имоти, общинска публична собственост. 



№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 001002 Източен Липак Пасище, мера III 1,586 
2. 003002 Източен Липак Пасище, мера III 3,234 
3. 004036 Източен Липак Пасище, мера V 13,914 
4. 009024 Източен Липак Пасище, мера III 0,997 
5. 016106 Западен Липак Пасище, мера III 0,140 
6. 017022 Западен Липак Пасище, мера III 2,494 
7. 029002 Зелен Дол Пасище, мера III 2,820 
8. 029013-част Зелен Дол Пасище, мера III 6,668 
9. 033060 Бостаните Пасище, мера III 77,973 

10. 039033 Гемиите Пасище, мера III 14,238 
11. 039035 Гемиите Пасище, мера III 1,146 
12. 046001 Голямата нива Пасище, мера III 7,665 
13. 046003 Голямата нива Пасище, мера III 31,717 
14. 048001 Голямата нива Пасище, мера III 5,730 
15. 048035 Голямата нива Пасище, мера III 8,310 
16. 049024 Голямата нива Пасище, мера III 178,580 
17. 052025 Голямата нива Пасище, мера IV 84,870 
18. 057029 Новите Лозя Пасище, мера III 4,360 
19. 059044 Могилите Пасище, мера III 2,545 
20. 059048 Могилите Пасище, мера III 0,497 
21. 060018 Могилите Пасище, мера III 23,127 
22. 064003 Могилите Пасище, мера III 23,086 
23. 067006 Могилите Пасище, мера III 3,409 
24. 070001 Калето Пасище, мера III 4,323 
25. 074038 Могилите Пасище, мера III 22,233 
26. 074040 Могилите Пасище, мера III 108,534 
27. 076041 Изворите Пасище, мера III 9,789 
28. 091004 Изворите Пасище, мера III 0,428 
29. 097040 Дъбака Пасище, мера III 5,823 
30. 114058 Новите Лозя Пасище, мера III 0,885 
31. 114060 Новите Лозя Пасище, мера III 0,267 
32. 115134 Новите Лозя Пасище, мера III 0,827 
33. 125004 Могилите Пасище, мера III 2,692 
34. 125077 Могилите Пасище, мера III 0,300 
35. 129079 Бостаните Пасище, мера III 1,313 
36. 129197 Бостаните Пасище, мера III 1,354 

ОБЩО: 658,528 

Имоти, остатъчен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 018023 Дренака Пасище с храсти III 1,109 
2. 019014 Дренака Пасище с храсти III 0,607 
3. 020007 Зелен Дол Пасище с храсти III 0,278 
4. 029010 Зелен Дол Пасище с храсти III 2,424 
5. 030014 Зелен Дол Пасище с храсти III 6,375 
6. 140009 Изворите Пасище с храсти III 3,377 

ОБЩО: 14,170 

 
Землище с. Брестовене ЕКАТТЕ 06481 

Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 000320 Текнедже Пасище, мера III 11,491 
2. 004027 Янката Пасище, мера III (0,268) 

V (1,518) 
1,787 



3. 004032 Янката Пасище, мера III 2,102 
4. 004034 Янката Пасище, мера V 1,155 
5. 004040 Янката Пасище, мера III (1,076) 

V (0,240) 
IX (1,075) 

2,391 

6. 004043 Янката Пасище, мера III 0,355 
7. 004060 Янката Пасище, мера V (0,628) 

III (0,269) 
0,897 

8. 004061 Янката Пасище, мера III 1,255 
9. 012001-част Иванов чифлик Пасище, мера IV 14,726 
10. 012009 Иванов Чифлик Пасище, мера III 3,655 
11. 017017 Домусчи кулак Пасище, мера IV 7,717 
12. 033001-част Топузлар Пасище, мера III 52,418 
13. 035016 Топузлар Пасище, мера III 0,921 
14. 035017 Топузлар Пасище, мера III 0,141 
15. 038018 Топузлар Пасище, мера III 3,153 
16. 040001 Чардаклии Пасище, мера III 4,949 
17. 040002 Чардаклии Пасище, мера III 3,274 
18. 040004 Чардаклии Пасище, мера III (170,098)  

V (157,013) 
327,112 

19. 043011 Чардаклии Пасище, мера III 0,524 
20. 055023 Текнедже Пасище, мера V 67,515 
21. 056032 Текнедже Пасище, мера III 1,242 
22. 057001 Текнедже Пасище, мера V (62,128)  

III (62,173) 
124,301 

23. 057043 Текнедже Пасище, мера V 121,196 
24. 074009 Мастан Пасище, мера III 76,260 
25. 078020-част Токат Сърт Пасище, мера V 41,729 
26. 078051 Токат Сърт Пасище, мера III 11,195 
27. 079009 Мастан Пасище, мера III 11,191 
28. 080012 Мастан Пасище, мера III (61,701) 

V (66,842) 
128,543 

29. 081001-част Токат Сърт Пасище, мера IV 90,409 
30. 084011 Ян Тарла Пасище, мера III 10,368 
31. 084014 Ян Тарла Пасище, мера III 4,918 
32. 084026 Ян Тарла Пасище, мера III 0,682 
33. 086030 Токат Сърт Пасище, мера V 7,083 
34. 091014 Ян Тарла Пасище, мера III 6,937 
35. 092001 Ян Тарла Пасище, мера III 28,275 
36. 093001 Янката Пасище, мера V (66,130) 

IX (44,086) 
110,216 

37. 095001-част Янката Пасище, мера III 27,014 
ОБЩО: 1 309,097 

 
Землище с. Острово ЕКАТТЕ 54417 

Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 074003 Юг ардъ Пасище, мера III 302,621 
2. 074005 Юг ардъ Пасище, мера III (73,196) 

IV (1,493) 
74,690 

3. 149024 Коренежа Пасище, мера III 1,275 
4. 153036 Коренежа Пасище, мера III (41,150) 

IV (17,635) 
58,786 

ОБЩО: 437,372 

 
Землище с. Сушево ЕКАТТЕ 70384 



Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 001038 Кумлука Пасище, мера III 21,749 
2. 004018 Кумлука Пасище, мера III 32,302 
3. 004021 Кумлука Пасище, мера III 0,596 
4. 004023-част Кумлука Пасище, мера III 11,641 
5. 009004 Лозята Пасище, мера III 2,668 
6. 010004 Лозята Пасище, мера III 0,450 
7. 017024 Дренака Пасище, мера III 40,350 
8. 020033 Къшла Пасище, мера III 0,296 
9. 020035 Къшла Пасище, мера III 0,256 
10. 021050 Турски Лозя Пасище, мера III 6,902 
11. 025006 Къшла Пасище, мера III 4,862 
12. 026004 Къшла Пасище, мера III 4,329 
13. 026010 Къшла Пасище, мера III 2,676 
14. 027011 Къшла Пасище, мера III 0,897 
15. 028010-част Къшла Пасище, мера III 31,337 
16. 030001 Български Блок Пасище, мера III 1,678 
17. 030004 Български Блок Пасище, мера III 28,101 
18. 049012 Добруджански Блок Пасище, мера III 4,275 
19. 055037 Добруджански Блок Пасище, мера III 0,332 
20. 055038 Добруджански Блок Пасище, мера III 1,239 
21. 055116 Добруджански Блок Пасище, мера III 0,174 
22. 056124-част Юсеин гьол Пасище, мера III 34,543 
23. 068007 Лозята Пасище, мера III 1,405 
24. Част от  имот 

069001 
Български Блок Пасище, мера III 100,631 

ОБЩО: 333,689 

 
 

Землище с. Прелез ЕКАТТЕ 58147 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 006010 Кумлук Пасище, мера III 5,416 
2. 021001 Край село Пасище, мера III 96,745 
3. 031024 Край село Пасище, мера III 21,751 
4. 050012-част Кумлук Пасище, мера IV 61,448 
5. 051011 Кумлук Пасище, мера III 0,679 
6. 052010 Край Село Пасище, мера III 2,034 
7. 057001 Парти орман Пасище, мера III 53,293 
8. 046021 Кадифе Пасище, мера III 0,849 
9.  059002-част Коджа Екинлик Пасище, мера III 66,680 
10. 059003-част Коджа Екинлик Пасище, мера III 100,897 
11. 060001-част Орта бурун Пасище, мера V 97,708 

ОБЩО: 507,500 

Землище с. Веселец ЕКАТТЕ 10714 
 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 000086 Юрджек Пасище, мера IV 505,921 
2. 000082 Къшлалък Пасище, мера III 1,510 
3. 000228 Къшла орман Пасище, мера III 1,912 
4. 000232 Къшлалък Пасище, мера III 1,894 
5. 000237 Коджа екинлик Пасище, мера IV 17,265 



6. 000243 Юрджек Пасище, мера III 2,069 
7. 000239 Орман Арасъ Пасище, мера III 1,191 

ОБЩО: 531,762 

 
Землище с. Иван Шишманово ЕКАТТЕ 32192 

 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 001001 Дерето Пасище, мера III 6,695 
2. 001012 Дерето Пасище, мера III 4,134 
3. 004014 Кара гюрлюк Пасище, мера VII 10,265 
4. 004015 Кара гюрлюк Пасище, мера VII 15,528 
5. 004016 Кара гюрлюк Пасище, мера III 95,675 
6. 013031 Сърт Пасище, мера III 5,948 
7. 016013 Дерето Пасище, мера III 39,401 
8. 019004 Дерето Пасище, мера VII 1,223 
9. 026001 Заветски баир Пасище, мера IV 12,123 
10. 028003 Заветски баир Пасище, мера X 13,732 
11. 028005 Заветски баир Пасище, мера X 14,008 
12. 031001 Дерето Пасище, мера VII 4,839 
13. 032115 Къшла орман Пасище, мера II 2,565 
14. 032131 Къшла орман Пасище, мера VII 8,442 
15. 032135 Къшла орман Пасище, мера VII 86,927 
16. 032136 Къшла орман Пасище, мера VII 0,682 
17. 032138 Къшла орман Пасище, мера VII 1,091 
18. 033032 Къшла орман Пасище, мера II 3,123 
19. 036011 Къшлалък Пасище, мера II 4,633 
20. 037015 Къшлалък Пасище, мера III 20,034 

ОБЩО: 351,068 

 
2. Определя размера и местоположението на имоти - публична общинска 

собственост на община Завет, с НТП - пасища, мери и ливади, за индивидуално 
ползване през стопанската 2017/2018 година и утвърждава правилата за ползването им, 
съгласно Приложение № 2. 

 
                                                                                                      Приложение № 2 

РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ  И 
ЛИВАДИ 

 

В списъка по Приложение № 1 са включени всички имоти с НТП - пасища, мери, 
пасища с храсти,  които подлежат за разпределение  през стопанската 2017/2018 година.  
 

 
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 
Перспективният експлоатационен план за паша е свързан с постигането на следните 

цели: 
1. Дългосрочно ползване по предназначение на пасищата, мерите и ливадите на 

територията на община Завет. 
2. Опазване на биологичното разнообразие, опазване на пасищата от изоставяне, 

замърсяване и използването им като обработваема земя. 



3. Поддържане на установените контакти между управляващи, учени и земеделски 
стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и 
пасищата.  
 

II. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ОТ ОПФ 
При ползването на пасища, мери, собственост на община Завет, е необходимо да се 

спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 
и Националните стандарти, утвърдени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015 г. на 
Министъра на земеделието и храните, както следва: 

Национален стандарт 1. Забранява се използването на минерални и органични 
азотосъдържащи торове в буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равни площи, по протежение на повърхностни 
водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите 
клетки; 

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на     
оборския тор; 

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 
- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 
Национален стандарт 2. При използване на вода за напояване, земеделският 

стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване ( 
разрешително, договор и др.). 

Национален стандарт 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества 
от Списък I и Списък II в подземните води. 

Национален стандарт 4. В земеделското стопанство с уникален 
идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата 
сеитбооборотна площ да се включват минимум 30 % култури със слята повърхност, с 
изключение на площи за производство на тютюн. 

Национален стандарт 5. За ограничаване на ерозията на площи с наклон, се 
прилага: 

- за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно 
на склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване 
частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата 
се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;  

Национален стандарт 6. Забранява се изгарянето на стърнищата. 
Национален стандарт 7. Задължително е да се спазват и поддържат 

съществуващите: 
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 
- постоянни пасища и мери от навлизането на нежелана растителност – орлова 

папрат ( Pteridium aquilinum ), чемерика ( Veratrum spp.), айлант ( Ailanthus altissima ) и 
аморфа ( Amorpha fruticosa ); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват  по време на размножителния 
период и периода на отглеждане при птиците ( от 1 март до 31 юли ). 

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на 
земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове. 



 
III. ЧАСТИ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 

ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ. 
Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи трябва да 

спазват следните правила: 
1. Да не използват минерални торове и продукти за растителна защита; 
2. Да не разорават постоянно затревените площи; 
3. Да не изграждат нови отводнителни системи. 
4. Да извършват косене от 15 юни до 15 юли, като косенето се извършва ръчно 

или с косачки за бавно косене. 
 

IV. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 
Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са 

посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за 
профилактика и борба срещу болестите по животните през 2015 година, съгласно чл. 
118, ал. 1 от ЗВД. При поява на заразна болест Директорът на Областна дирекция по 
безопасност на храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и 
ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към областните управи и кметства на 
общини епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на 
взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до 
стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се 
провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, почистване и райониране 
на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването 
им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се провеждат 
задължителни текущи и заключителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
(ДДД), предвидени в съответната наредба. Съгласно чл. 108, ал. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, средствата за покриване на разходите, свързани с 
епизоотичните рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. 
При възникване на заболяване от списъка по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, ДДД мероприятия и 
консумативите се заплащат от бюджета съгласно чл. 120, ал.2 от ЗВД. 

 
V. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ. 
Построяването на навеси в пасища, мери се извършва съгласно изискванията на 

Наредба № 19/25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна на 
предназначението им и Закона за опазване на земеделските земи. 

 
VI.  ОХРАНА 
Ползвателите на пасища, мери и ливади от ОПФ организират охраната за своя 

сметка на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем или в решението на 
ОбС-Завет, с което имотите се предоставят за общо ползване. 

 
 VII. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 Ползвателите на общински пасища, мери имат следните задължения: 
1. Да почистват имотите от храстовидна растителност и да провеждат борба 

с агресивни и устойчиви растителни видове. 
2. Да използват пасищата съобразно начина им на трайно ползване, а 

именно – за паша на животни и косене. 
3. Да не допускат замърсяването на имотите с битови, строителни, 

производствени и др. отпадъци. 
4. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 



5. Да не палят растителност в мерите и пасищата. 
6. Да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични 

норми и противопожарни правила, произтичащи от националното и европейско 
законодателства.  

7. Да не преотдават предоставените им за ползване имоти. 
8. Да заплащат годишна такса след определянето й по реда на ЗМДТ и 

годишен наем при индивидуално ползване на общинските пасища, мери.  
В случай, че общински пасища, мери попадат в или граничат със защитени зони 

по Натура 2000, ползвателите им са длъжни да спазват забраните и ограниченията, 
утвърдени в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000. 

 
3. Приема Годишния план за паша на територията на община Завет за 

2017/2018 г., съгласно Приложение № 3. 
 
                                                                                                   Приложение № 3 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 г. 

 

І. ОСНОВАНИЕ 
 
Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който 
същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.  

 
II. ОБХВАТ  
 
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от 

общинския поземлен фонд в населените места на територията на община Завет, като 
определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за 
индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на 
територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ. 

III. ЦЕЛ  
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването 

на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното 
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики. 

 
IV. РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
Обща площ на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ по  землища на територията 

на община Завет 
 

Населено 
място 

Обща площ с  
пасища, мери и 
ливади  
 /в дка/ 

Отдадени 
пасища, мери и 
ливади  
/в дка/  

Свободни 
пасища, мери  
/в дка/ 

За 
индивидуално 
ползване 
/в дка/ 

гр. Завет 988,633 315,935 672,698 672,698 

с. Брестовене 2 311,718 1 002,621 1 309,097 1 309,097 

с. Острово 444,547 7,175 437,372 437,372 

с. Сушево 1 614,764 1 281,075 333,689 333,689 

с. Прелез 1 382,781 875,281 507,500 507,500 



с. Веселец 711,191 179,429 531,762 531,762 
с. Иван 
Шишманово 496,779 145,711 351,068 351,068 

ОБЩО: 7 950,413 3 807,227 4 143,186 4 143,186 
 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ 
ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

Размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите, както и правилата 
за общо и за индивидуално ползване на територията на община Завет в зависимост от 
броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище 
се определя от Общинския съвет на гр. Завет с решение, прието с мнозинство от общия 
брой на съветниците.  

 
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.  
1. Общината e длъжна:  
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и 

ливади – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, 
регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и 
пасищата в добро земеделско и екологично състояние.  

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно 
землище.  

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 
подобряване на ползването на пасищата и мерите.  

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 
2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища, 

мери и ливади; 
2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване 

единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са 
регистрирани земеделски производители с животни;  

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина 
на трайно ползване;  

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на 
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и 
групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското 
имущество;  

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на 
опазването им;  

2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, 
строителни, промишлени и др. отпадъци;  

2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват 
Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и 
Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 
г. на Министъра на земеделието и храните: 

Национален стандарт 1.  
Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в 

буферните ивици: 
- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на 

повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение 
на оризовите клетки; 



-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция 
на оборския тор; 

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 
-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 
Национален стандарт 2. 
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да 

притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). 
 
Национален стандарт 3. 
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в 

подземните води (Приложение към НС 3.). 
Национален стандарт 4. 
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми 

площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 
30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. 

Национален стандарт 5.  
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 
- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно 

на склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване 

частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата 

се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 
Забранява се изгарянето на стърнищата. 
Национален стандарт 7.  
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - 

орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus 
altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния 
период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на 
земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици 
и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  
- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите 
на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 
234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): 
Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и 
Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични 
ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 
не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 



Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни 
/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане 
разпространението на зарази и паразити;  

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000;  
2.10. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за 

растителна защита; 
2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои 

имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;  
2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 
2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища.  
2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване 

пасища, мери и ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и 
съгласието на общината, освен в изрично разрешени случаи. 

 
VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА  
1. Кмет на община: 
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на 
общината, съгласно ЗСПЗЗ;  

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури 
и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на 
разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на 
съответното кметство /населено място/.  

2. Дирекция ”Общинска собственост, обществени поръчки, икономически и 
хуманитарни дейности“:  

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по 

изпълнението на плана; 
2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от общинския поземлен 

фонд; 
2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.  
3. Кметовете на кметства:  
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и 

пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 
3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за 

определените за общо ползване общински пасища и мери.  
3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при 
настъпила промяна. 

 
VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и 

ливади за стопанската 2017/2018 година общинска администрация Завет взаимодейства 
с: ОСЗГ - гр. Завет, кметове по населените места и ветеринарния лекар, отговарящ за 
общината. 



 
ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:  

 Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват 
в приход на бюджета на община. Финансиране по проекти – наемателите на мерите, 
пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за 
средства, с цел подобряване екологичното им състояние. 

 
4. Възлага на кмета на община Завет да назначи комисия, която да 

организира изпълнението на настоящото решение. 
5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия 

по изготвяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на имотите, посочени 
в Приложение № 1 към настоящото решение.     

6. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Завет и 
областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
  

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

 
 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 
Приемане на Наредба за движение и управление на общинската пътна 

мрежа в община Завет 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват – 3(трима)  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 149 

 
Общинският съвет гр. Завет с Решение № 145  по Протокол № 16 от 28.01.2005 г. 

е приел Наредба за управление на общинските пътища в община Завет. Въпросната 
наредба на няколко пъти е актуализирана, но в настоящия си вид  не е  в състояние да 
регулира каквито и да е било обществени отношения, тъй като законите, въз основа на 
които е била приета са изменени. Промените са многобройни, поради което се налага 
да се изготви и приеме нова наредба уреждаща отношенията, свързани с движението и 
с управлението на общинските пътища на територията на община Завет.  
 

Причини:  
1. Основната причина за приемането на новата наредба и отмяната на старата е 

фактът, че сега действащата наредба не е в съответствие със Закона за пътищата. 
Последният е изменян няколкократно, докато действащата наредба на Общинския 
съвет гр. Завет от приемането си през 2005 година не е актуализирана. 

2. Втората причина за приемането на предложената наредба е необходимостта от 
нея. В наредбата са очертани редът за взимане на управленски решения свързани с 
управлението на пътищата на територията на общината и движението по тях. Посочени 
са основно органите, имащи правомощията, съгласно законодателството в Република 
България, а по конкретно съгласно Закона за движение по пътищата и Закона за 
пътищата, както правилниците по прилагането им и многобройните подзаконови 
нормативни актове. 

 



Цели: 
С приемането на наредбата се цели регулирането на обществените отношения,  

свързани с движението и управлението на общинските пътища на територията на 
общината. Освен това се цели очертаването на реда, по който ще се осъществяват 
функциите на органите на общината, произтичащи от законите, уреждащи движението 
и управлението на пътищата.  
 

Финансови и други средства: 
За приемането на настоящата наредба към момента не се изискват финансови и 

други средства.  
 

Очаквани резултати: 
Приемането на наредбата следва да доведе до регулиране на обществените 

отношения, свързани с движението и управлението на пътищата на територията на 
община Завет и да създаде правен  ред, с който всеки гражданин е длъжен да се 
съобрази. От друга страна, наредбата ще създаде възможност за информиране на 
гражданите относно начините за разрешаване на въпросите или проблемите, свързани с 
материята уредена в нея. 

 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки Общински съвет може 

да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 
степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, 
проектът на Наредбата за движение и управление на общинската пътна мрежа в община 
Завет, заедно с предложението, съдържащо мотивите за приемането му, са публикувани 
в интернет страницата на община Завет на 03.11.2016 г. и до настоящия момент 
предложения и становища по проекта не са постъпили.  

Предвид горепосоченото и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните 
актове, Общинският съвет гр. Завет  

  
                                                    РЕШИ: 

 
1. Отменя Наредба № 13 за управление на общинските пътища, приета с 

Решение № 145 по Протокол № 16 от 28.01.2005 г. на Общинския съвет, гр. Завет. 
2. Приема нова Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна 

мрежа в община Завет, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 
решение, както следва: 

 
 
 
 
 
 
 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - ЗАВЕТ 

НАРЕДБА 
 

ЗА ДВИЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В 
ОБЩИНА ЗАВЕТ 

(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА) 

и утвърдена сРешение № 149  по протокол № 14 от 16.12.2016 г..) 

 
 

ГЛАВА  ПЪРВА 
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

  
            Чл. 1. С тази Наредба се определят правата и задълженията на Кмета на 
Общината, във връзка с движението и управлението на общинските пътища на 
територията на общината. 

Чл. 2.  В Глава втора са уредени правата и задълженията на Кмета на Общината, 
във връзка с управлението на общинските пътища, произтичащи от разпоредбите на 
Закона за пътищата, Правилника за неговото прилагане, Наредба за специално ползване 
на пътищата, Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.1012г. за поддържане и текущ ремонт на 
пътищата, други наредби, имащи отношение към управление на общинските пътища, и 
решенията на Общински съвет гр. Завет. 

Чл. 3. В глава трета са уредени правата и задълженията на Кмета на Общината, 
във връзка с движението по общинските пътища, произтичащи от разпоредбите на 
Закона за движение по пътищата, Правилника за неговото прилагане,  други 
подзаконови нормативни актове и решенията на Общински съвет гр. Завет. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА 
 

РАЗДЕЛ I 
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 4.(1) Кметът  на  общината: 
1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането,  

ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа. 
2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото  

изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища. 
3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на  

пътните съоръжения и принадлежности на пътя. 
4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и  

контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване. 
5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата. 
6. съставя актове за нарушения по Закона за пътищата или упълномощава  

длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места 
на  територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и 
издава  наказателни постановления.       

(2) Кметът на общината организира управлението на общинските пътища, 
съгласно чл. 2 от Наредбата. 



(3) Кметът на общината издава всички разрешения или забрани предвидени в 
законови и подзаконови актове и внася предложения до Общински съвет, когато е 
нужно и решение на Общинския съвет за издаване на съответния акт. 

(4) Кметът на общината може да назначи комисия, която да подпомага 
издаването на предвидените в законодателството разрешения и забрани относно 
управлението на общинските пътища на територията на община Завет.  

(5) Комисията се състои най-малко от трима членове, от които един 
правоспособен юрист и един представител на отдел „Строителство, устройство на 
територията и околна среда“ в община Завет.  

(6) Комисията може да е постоянна или назначена за конкретен случай. 
(7) Комисията изготвя становище за или отказ от издаване на съответния акт, 

свързан с управление на пътищата. 
(8) Към становището на комисията може да бъде подкрепено и становище на 

главния архитект на общината.  
  Чл. 5. Кметът на общината прави предложение за взимане на решение  от 
Общинския съвет, относно: 
 1. Списъците на общинските пътища и промените в тях. 
 2. При промяната на републикански пътища в общински. 
 3. При нужда от отваряне на частните пътища за обществено ползване, когато 
това се налага от обществени интереси. 

4. Определяне на такси за специално ползване на общинските пътищата или 
тяхната актуализация. 

5. Проекти за изграждане и свързване на общински пътища с републикански 
пътища. 
 6. Строителните програми за изграждане и ремонт на общинските пътища, както 
и програмите за тяхното поддържане. 
 

РАЗДЕЛ II 
СПЕЦИАЛНО  ПОЛЗВАНЕ  НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА 

 
           Чл.6. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане 
на 
заинтересованите лица от кмета на общината при условията и по реда на чл. 26 от 
Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 
179 от 4.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г. и настоящата наредба. 
           (2) При промяна на заинтересованото лице, разрешението за специално ползване 
се 
преиздава. 
           (3) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават по 
образци, утвърдени с Наредбата за специално ползване на пътищата и в срокове, 
съгласно чл. 26 от Закона за пътищата. 

(4) Физическите и юридическите лица заплащат такси за специалното ползване 
на пътищата, освен когато в международен договор, по който Република България е 
страна, е 
предвидено друго. 
           (5) Размерът на таксите по ал. 4 се определя от Общинския съвет, след 
предложение от кмета на общината. 

(6) Определените такси могат да се актуализират и променят от Общинския  
съвет след мотивирано предложение от кмета на общината. 



(7) Кметът на общината издава разрешение за разсрочване или отсрочване на 
задължението за плащане на предвидената такса по ал. 4, по реда на чл. 19а от ЗМДТ. 

(8) Разрешенията и отказите се  мотивират  писмено. 
Чл.7.(1) Разрешенията по чл. 6 се отнемат при неспазване на условията, 

предвидени в тях, и/или при неспазване на изискванията за извършване на съответната 
дейност, определени в Наредба за специално ползване на пътищата. 

 (2) Обжалването на отнемането на разрешенията и на отказите за тяхното 
издаване е при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс . 

 
РАЗДЕЛ III 

УПРАВЛЕНИЕ  И  КОНТРОЛ 
 
Чл.8.(1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните  

пътища  -  от  собствениците  им, като управлението включва всички дейности по чл. 
19, ал. 2 от Закона за пътищата. 

(2) Община Завет, чрез кмета на общината и след решение на Общинския съвет 
гр. Завет съгласува с Агенция  “Пътна инфраструктура”, проектите за изграждане и 
свързване на тези пътища с републиканските пътища. 

(3) Собствениците на частни пътища съгласуват с общината проектите за 
изграждането, експлоатацията и свързването им към общинските пътища. 

(4) Управлението на пътищата в общината включва: 
 1. оперативно планиране на изграждането-проектиране и строителство, и 

поддържането на пътищата; 
 2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на 

обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности; 
 3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани 

непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и 
поддържането на пътищата; 

 4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на 
пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя; 

 5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и 
контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за 
ползване на пътищата; 

 6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната 
експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване; 

 7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик; 
 8. други дейности, определени със Закона за пътищата и с Правилника за 

прилагането му, които не са свързани с ползване и разпореждане. 
 

РАЗДЕЛ IV 
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ 

 
Чл. 9. Кметът на общината планира ежегодно дейностите по изграждане,  

ремонт и поддържане на общинските пътища и улици. 
Чл.10. Кметът на общината поддържа общинските пътища съобразно 

транспортното им  значение, изискванията на движението и опазване на околната 
среда. 

Чл.11. Агенция “Пътна инфраструктура” и общината, чрез кмета на общината 
осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, 
поддържането и ремонта на  републиканските пътища в урбанизираните територии при 



условията и по реда,  определени  в  Закона  за  пътищата  и  правилника за прилагането 
му. 

Чл.12. (1) Поддържането на общинските пътища се осъществява по реда на 
Закона за пътищата, Правилника за прилагането му и Наредба № РД-02-20-19 от 
12.11.1012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.  

(2) Поддържането по ал. 1 включва и зимно поддържане на общинските пътища. 
 Чл.13 Кметът на общината изразява становище относно проекта на годишна 
областна инвестиционна програма изработена от директора на Областно пътно 
управление. 

Чл. 14.(1) Строителните програми за изграждане и ремонт на общинските 
пътища, както и програмите за тяхното поддържане се разработват от кмета на 
общината. 

(2) Кметът на общината внася програмата и/или програмите по ал. 1 за приемане 
от Общинския съвет. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ДВИЖЕНИЕ ПО ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.15.(1) Движението по общинските пътища се осъществява по реда на Закона 
за движение по пътищата, Правилника за прилагането му, други подзаконови 
нормативни актове и по реда на тази наредба.  

(2) Кметът на общината организира движението по общинските пътища, 
съгласно чл. 3 от Наредбата. 
 

РАЗДЕЛ II 
ПАРКИРАНЕ.  

ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ 
 

Чл. 16. (1) Кметът на общината, след одобрение от Общинския съвет гр. Завет, 
определя местата - райони, пътища или части от пътища за зони в територията на 
общината за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. 

(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна 
маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране. 

(3) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя цената 
за паркиране на местата по ал. 1, както и условията и реда за плащането й от водачите 
на специализираното звено на общината или на юридическото лице по чл. 13, ал. 1, т. 
13 от Закона за обществените поръчки, на което е предоставено управлението на тези 
места, включително приема годишния инвестиционен план. 

(4) С решение Общинският съвет определя местата за безплатно паркиране.  
 

РАЗДЕЛ III 
ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Чл. 17. (1) Местата за паркиране на МПС, на територията на общината,  

превозващи хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид" в 
съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с 
плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност. 



(2) Броят на местата по ал. 1 се определя от кмета на общината, съгласно глава 
пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания. издадена от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. 

Чл.18. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за 
превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при 
паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с 
постоянен/настоящ адрес в община Завет подават заявление до кмета на общината. 

(2) За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от 
родител 

(настойник/попечител). 
(3) Към заявлението се прилага: 
1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно 

намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала 
при подаване на документи); 

2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи); 
3. Актуална цветна снимка; 
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се 

подава от лицето с увреждания. 
(4) Кметът на общината или упълномощено от него лице от общинска 

администрация създава и поддържа регистър за издавани на карти за паркиране на 
местата, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, в 
който се описват: 

1. Пореден № на издадена карта за карта за паркиране на хора с увреждания; 
2. Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението; 
3. ЕГН; 
4. № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК; 
5. Данни за автомобила от свидетелството за регистрация; 
6. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на 
ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. 
(5) Услугата се извършва в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението 

и е 
безплатна. 
(6) Картата се издава по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на 

стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на 
Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания. 

(7) Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии: 

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без 
използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици 
или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на 
тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен 
функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният 
процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, 
определени от  ТЕЛК/НЕЛК следва да е с или над 50 % /петдесет процента/. 

2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с 
определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид 
и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.  



3. Лица с белодробни заболявания с II-ра и по-висока степен на хронична 
дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно 
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от 
ТЕЛК/НЕЛК. 

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена с или над 90 % /деветдесет 
процента/трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради 
зрителни заболявания,определени от ТЕЛК/НЕЛК. 

5. Лица с или над 90% трайна намалена работоспособност поради общо 
заболяване, определени от ТЕЛК/НЕЛК. 

6. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от 
ТЕЛК/НЕЛК вид и степен на увреждане с или над 90 % /деветдесет процента/. 

 
РАЗДЕЛ IV 

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
Чл. 19. Кметът на общината създава постоянно действаща общинска комисия по 

безопасност на движението (ОКБД).  
Чл. 20. (1) Комисията се назначава със заповед на кмета на общината. С нея се 

определят и резервни членове. 
(2) В случай, че отсъства редовен член, на заседанието на комисията присъства 

съответният член от резервните членове. 
(3) В протокола се изписват причините за отсъствието на редовния член и от 

кого е заместен. 
Чл. 21. Комисията дава становища: 
1. относно разположението на пътните знаци и пътната маркировка по пътища и 

улици общинска собственост; 
2. за временна промяна на режима на движение по пътища и улици общинска 

собственост; 
3. относно определяне маршрута на движение на автобусите обслужващи линии 

от 
транспортните схеми на територията на гр. Завет.  

4. по други проблеми касаещи безопасността на движението. 
Чл. 22. Забранява се извършването на промяна на режима на движение, както и 

промяна на регулацията с пътни знаци и маркировка по пътища и улици общинска 
собственост, без да е налице положително становище от ОКБД. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 23. За констатирани нарушение по Глава втора от Наредбата се прилагат 

административно-наказателните разпоредби на Закона за пътищата. 
            Чл. 24. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
           (2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, 
определени от кмета на общината за нарушения по общинските пътища и по молба на 
собственика - за 
частните пътища. 
           (3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета 
на общината или от упълномощено от него длъжностно лице. 



           (4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща 
на прокурора. 
          Чл. 25. За констатирани нарушение по глава трета от Наредбата се прилагат 
административно-наказателните разпоредби на Закона за движение по пътищата. 
           Чл. 26. (1) Актовете за установяване на нарушения на изискванията на тази 
наредба се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на община Завет и от 
други компетентни органи, съгласно Закона за движение по пътищата. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Завет или 
определени от него длъжностни лица и от други компетентни органи, съгласно Закона 
за движение по пътищата. 

(3) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на 
наказателните 
постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните 
нарушения и наказания. 

 
ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 §1. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и, и отменя Наредба № 13 
за управление на общинските пътища в община Завет, приета с Решение № 145  по 
Протокол № 16 от 28.01.2005г. на Общинският съвет, гр. Завет 
 

3. Настоящото 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  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Внасяне на парична  вноска на Асоциация по „В и К” на обособената  

територия, обслужвана  от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград  
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват – 3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 150 

 
        Със свое Решение № 74, прието по Протокол №07 от  18.04.2016 г. Общинският 
съвет гр. Завет даде съгласие  за присъединяване на Община Завет към обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД  и определи Кмета на 
Община Завет да представлява Община Завет пред  Общото събрание на Асоциация по 
ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. 
Разград. 

Във връзка с гореизложеното  на проведеното заседание на Общото събрание на 
Асоциация по „В и К” на обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Исперих, проведено на 07.11.2016 година се взе решение за 
промяна  на границите на обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Исперих чрез отделяне на Община Завет, след присъединяването 
и в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” 
ЕООД гр. Разград. 



На 08.11.2016 г. на проведеното извънредно заседание на Общото събрание 
Асоциация по „В и К” на обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване – 
Дунав” ЕООД гр. Разград се прие решение за промяна  на границите на обособената 
територия, обслужвана  от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез  
присъединяване на Община Завет. 

На 02.12.2016 г. в деловодството на Община  Завет постъпи писмо от Областния 
управите на област Разград и Председател на  Асоциация по „В и К” на обособената 
територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих - г-н 
Манол Кившанов, с което ни информира, че предвид отделянето на Община  Завет от  
АВиК на обособената територия, обслужвана  от „ВиК” ООД гр. Исперих, на  Община 
Завет  следва да се върне сумата  от 1 585,34 лева (хиляда пет стотин осемдесет и пет 
лева, тридесет и четири стотинки), която се явява надвнесена спрямо Бюджет 2015 г. и 
2016 г. на Асоциацията. 

На 05.12.2016 г. в деловодството на Общинския съвет постъпи писмо от 
Областния управите на област Разград и Председател на  Асоциация по „В и К” на 
обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – 
г-н Манол Кившанов, с което се уведомява Община Завет, че предвид 
присъединяването и към Асоциация по „В и К” на обособената територия, обслужвана  
от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград следва да внесе годишна  вноска за 
издръжка на асоциацията, възлизаща на  2 230,97 лева (две хиляди, двеста и тридесет 
лева и 97 стотинки). 
           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15  и ал.2  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет  

                                                         
                                                       Р Е Ш И: 
 

            1. Общинският съвет гр. Завет упълномощава Кмета на Община Завет  да 
преведе  по  бюджета на  Асоциация по „В и К” на обособената територия, обслужвана  
от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград сумата от 2 230,97 лева (две хиляди, 
двеста и тридесет лева и 97 стотинки),  вноската  на Община Завет като член на 
Асоциацията  по „В и К” на обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване – 
Дунав” ЕООД гр. Разград. 
           2.Средствата да бъдат преведени от  §46.00 „Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности” на  дейност 122 „Общинска администрация” по  
Бюджета на Община Завет за 2016 г. 

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  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в Община Завет (по чл. 196, ал. 1 на Закона за 
предучилищно и училищно образование). 
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват – 3(трима) 
 прие следното 

 



РЕШЕНИЕ  № 151 
 
        Законът за предучилщното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 г, 
задължава общините да изготват Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците, въз основа на който Областният управител организира 
разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие. 
         Проектът на Анализ е изготвен от работна група, назначена със Заповед № УД-02-09-
474/08.11.2016г. на Кмета на Общин аЗавет. Изложени са основните принципи, цели и 
съдържанието на регламентираната в ЗПУО подкрепа за личностно развитие. 
        Съдържателната част на предложения проект, показва състоянието на образователната 
система в Община Завет през учебната 2015/2016 г. и включва подадена информация, 
проучвания, интервюта, дискусии и събеседвания със заинтересованите страни.  
       Основните изводите от Анализа са следните: 
1.  След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 

извършената оптимизация на училищната мрежа, системата на предучилищното и 
училищното образование в Община Завет обхваща следните законодателно установени 
институции: шест общински детски градини и шест училища.  

2. В Община Завет има изградена и добре функционираща системата за предучилищно и 
училищно образование.  

3. В Община Завет съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно 
развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги. 

4. На територията на Община Завет няма общински център за ресурсно подпомагане, а при 
установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците може да 
бъде възлагана на държавната институция . 

5. Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 
участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване на 
ефективността на комуникацията между тях. 

      ЗПУО ясно разписва ангажиментите на общинските съвети, свързани с функционирането 
на общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. 

        Предвид гореизложеното  и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал.1, т.12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.3 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет-Завет  

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от Община Завет (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и 

училищно образование), съгласно Приложение №1. 
2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  

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

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

 

ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Даване на съгласие за отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в с. 
Брестовене, общ. Завет. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 



       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват – 3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 152 

 
В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление с вх. № 94В-50-

1/14.11.2016 г. от Василий Василиевич Мура в качеството си на собственик по 
приватизационен договор на нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособен 
обект „лекарски кабинет“ от двуетажна масивна сграда „Здравна служба с. Брестовене“, 
със застроена площ на обекта от 101,5 кв. м., находящ се в чертите на с. Брестовене, 
общ. Завет, кв. 13 от ПИ 668, заедно с отстъпено право на строеж без правото на 
собственост върху земята, при граници на имота: от изток – улица, запад – улица, север 
– пл. № 161, юг. пл. № 667. 

В заявлението си г-н Мура е посочил, че вече е прекратил лекарската си практика 
като общопрактикуващ лекар на територията на община Завет, поради което ми е  
необходимо Общинският съвет гр. Завет да даде съгласие за продажба на посочения 
имот на друг, като последният е уведомен, че трябва да продължи осъществяването на 
дейностите по чл. 8 от договора.  

Съгласно чл. 11 от Договор за приватизационна продажба, вписан с рег. № 
3055/06.12.2004 г., том IV,  парт. книга стр. 361 в Агенция по вписванията, Служба по 
вписванията гр. Кубрат, купувачът се задължава да не отчуждава явно или скрито без 
писмено съгласие на продавача недвижимия имот, предмет на договора за срок от 15 
години от датата на придобиване на собствеността.  

Съгласно  Закона за общинската собственост (ЗОС) придобиването, управлението 
и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет. 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, се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на 
този закон и на специалните закони в тази област освен когато е приложим Законът за 
публично-частното партньорство.  

Собственикът не упражняват лекарска (стоматологична, фармацевтична) 
търговска практика (дейност), поради което имат намерение да продадат имота на друг, 
който ще ползва имота по предназначението му по чл. 8 от договора. 

Това ще е от полза за жителите на община Завет, тъй като ще могат да се ползват 
от услугите, които ще предоставя лекарския кабинет.  

В случай, че Общинският съвет вземе решение с което даде съгласие да се 
продаде имота, то следва да е под условие имотът да се ползва за упражняване на 
лекарска (стоматологична, фармацевтична), търговска практика (дейност) в рамките на 
остатъка от 15 години от датата на сключване на Договор за приватизационна 
продажба, вписан с рег. № 3055/06.12.2004 г., том IV,  парт. книга стр. 361 в Агенция по 
вписванията, Служба по вписванията гр. Кубрат. 
 

Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 11 от Договор за приватизационна продажба на обект 
„Стоматологичен кабинет“ с. Брестовене  чрез публичен търг с явно наддаване,  вписан 
с рег. № 3055/06.12.2004 г., том IV,  парт. книга стр. 361  в Агенция по вписванията,  
Служба по вписванията гр. Кубрат, Общинският съвет  



 
                                                       Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Василий Василиевич Мура да отчужди имота предмет на 

Договор за приватизационна продажба на обект „Лекарски  кабинет в здравна служба“ 
с. Брестовене чрез публичен търг с явно наддаване, вписан с рег. № 3055/06.12.2004 г., 
том IV,  парт. книга стр. 361  в Агенция по вписванията,  Служба по вписванията гр. 
Кубрат, под условие същият да се ползва за упражняване на лекарска (стоматологична, 
фармацевтична), търговска практика (дейност) в рамките на остатъка от 15 години от 
датата на сключване на горе цитирания договор.  

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими 
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  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

        Предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижим имот–публична 
общинска собственост. 
                                                                                          

                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват – 3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 153 

 
С договор за безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот – частна държавна 

собственост в собственост на община Завет  с рег. № Ф-152016 вписан с вх. рег. № 3923 
от 11.11.2016 г. в Служба по вписванията Кубрат, между община Завет и Областна 
администрация Разград е прехвърлено безвъзмездно правото на собственост на община 
Завет на следния недвижим имот: дворно място с площ 66 400 кв.м, заедно със  сграда 
„Селскостопански техникум“ със застроена площ (ЗП) 690 кв.м. построена 1963 г., сграда 
„Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със ЗП 285 кв.м. построена 1963 г., сграда 
„Овцеферма“ със ЗП 451 кв.м. построена 1963 г., ремонтна работилница със ЗП 298 кв.м. 
построена 1963 г., сграда тоалетна със ЗП 42 кв.м. построена 1963 г., сграда обор със ЗП 
112 кв.м. построена 1963 г., сграда гараж със ЗП 32 кв.м. построена 1974 г., сграда навес 
със ЗП 480 кв.м. построена 1974 г., сграда склад със ЗП 137 кв.м. построена 1974 г., 
сграда УР-ДВГ със ЗП 425 кв.м., построена 1974 г., учебна работилница със ЗП 558 кв.м. 
построена 1974 г., сграда „Трафопост“ със ЗП 20 кв.м. построена 1983 г., сграда 
„Свинеугояване“ със ЗП 740 кв.м. построена 1984 г. и физкултурен салон със ЗП 516 
кв.м. построена 1984 г. намиращ се в  кв. 70, УПИ II съгласно действащ ПУП на гр. 
Завет, ул. „Освобождение“ № 7. Данъчната оценка на имота е 429 682,80 лв. съгласно 
Удостоверение за данъчна оценка № 6701001607/21.09.2016 г. на община Завет. Към 
настоящия момент имотът се ползва от ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“.  

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите – общинска собственост, се 
предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка. С цел да продължи да изпълни възложените от Закона за 



предучилищното и училищното образование  задачи е  необходимо имотът да се 
предостави на  ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“.  
  Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от  Закона за общинската 
собственост и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 за реда  за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  

                                                         
                                                       Р Е Ш И: 
 

1. Предоставя на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ за срок от десет години 
безвъзмездно за управление следния недвижим имот: дворно място с площ 66 400 кв.м, 
заедно със сграда „Селскостопански техникум“ със ЗП 690 кв.м. построена 1963 г., 
сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със ЗП 285 кв.м. построена 1963 г., 
сграда „Овцеферма“ със ЗП 451 кв.м. построена 1963 г., ремонтна работилница със ЗП 
298 кв.м. построена 1963 г., сграда тоалетна със ЗП 42 кв.м. построена 1963 г., сграда 
обор със ЗП 112 кв.м. построена 1963 г., сграда гараж със ЗП 32 кв.м. построена 1974 г., 
сграда навес със ЗП 480 кв.м. построена 1974 г., сграда склад със ЗП 137 кв.м. построена 
1974 г., сграда УР-ДВГ със ЗП 425 кв.м., построена 1974 г., учебна работилница със ЗП 
558 кв.м. построена 1974 г., сграда „Трафопост“ със ЗП 20 кв.м. построена 1983 г., 
сграда „Свинеугояване“ със ЗП 740 кв.м. построена 1984 г. и физкултурен салон със ЗП 
516 кв.м. построена 1984 г. намиращ се в кв. 70, УПИ II съгласно действащ ПУП на гр. 
Завет, ул. „Освобождение“ № 7 - публична общинска собственост. 

 
  2. След влизане на настоящото решение възлага на кмета на община Завет да 

предостави за безвъзмездно управление имота по т. 1 на ПГЗ „Климент Аркадиевич 
Тимирязев“. 

 
  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 Разград по реда на  АПК.  
 
 

 
ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване на територията на община Завет за 2017 г.   

 и 
 определяне размера на такса за битови отпадъци по реда на чл. 66, ал. 1 от 

ЗМДТ за 2017 г. на територията на община Завет.                                                                                     
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 11(единадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 3(трима), отсътват – 3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 154 

 



По смисъла на чл. 6, ал. 1 т. „a“ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ таксата за 
битови отпадъци е местна такса, която се определя от Общинския съвет и се събира от 
общината. Съгласно чл. 8 от ЗМДТ размерът на таксите се определя при спазването на 
следните принципи: 

▪ Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставянето на 
услугата; 

▪ Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 
тяхното качество; 

▪ Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 
такси.  

 В изпълнение на чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Завет с Решение №132 по 
протокол № 18 от 26.01.2009 год. е приел Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Завет, в която е указан редът за администриране и събиране на таксата за битови 
отпадъци. Същата се актуализира ежегодно при промяна на нормативните условия. 

Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, Общинският съвет всяка година определя размера 
на таксата за битови отпадъци до 31 декември.  

   Съгласно  разпоредбите на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 
във връзка с Наредба № 7 от 19.12.2013 г.  на Министъра на околната среда и водите, за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, се предвижда Община Завет за 2017 г. да внася 
отчисления и обезпечения в следните размери: 

№ по 
ред 

Наименование Сума  
(лева/тон) 

1. За депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – по Договор №238/20.07.2015г. 

10,60 лв./тон; 

2. За отчисления за обезвреждане на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо за 2017 г. 

47,00 лв./тон; 

3. За  обезпечения за рециклиране и оползотворяване на 
депонираните отпадъци в Регионалното депо 

3,86 лв./тон; 

 Общо за отчисления и обезпечения за 2017 година 61.46 лв./тон. 

Съгласно чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., на Министъра на околната среда 
и водите, за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,  размерът на отчисленията за 
обезвреждане на отпадъци на регионално депо, които Община Завет  внася и следва да 
внесе по години е както следва: 

а) за 2013 г. - 15 лв./т;  
б) за 2014 г. - 22 лв./т;  
в) за 2015 г. - 28 лв./т;  
г) за 2016 г. - 36 лв./т;  
д) за 2017 г. - 47 лв./т;  
е) за 2018 г. - 61 лв./т; 
ж) за 2019 г. - 78 лв./т;  
з) за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;  

         Тук е от изключителна важност намаляването на количеството депониран 
отпадък. 

Отчисленията също са елемент на разходите по реда на чл. 66 от ЗМДТ.  



 
Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ размерът на таксата за битови 

отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.  
В чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ се изисква размера на ТБО да се определя според 

количеството. Този метод в община Завет няма практическа възможност да се приложи, 
тъй като няма възможност да се измери количеството генериран отпадък от всяко лице. 
Не може да се приложи и метод за брой ползватели на услуга в даден имот, тъй като 
информацията за постоянен и настоящ адрес на физическите лица е динамична и 
непостоянна. Друг мотив за избора и начина за определяне на таксата, е 
невъзможността да се определи според документите за собственост и адресната 
регистрация на собствениците или ползвателите на имота, дали те действително са 
ползватели на същия, колко членове на семейството го обитават, за да е налице 
принципа на справедливост според количеството битови отпадъци, които те генерират.  

За определяне такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на 
физически или юридически лица следва да се има предвид обстоятелството, че 
различните субекти имат различни потребителски нужди и ползват общи съдове.  

Разпоредбата на чл. 67, ал. 2 предвижда, че „когато не може да се установи 
количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове 
на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която 
не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност 
или пазарната им цена.  

Съгласно § 57, т. 4 на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за 
акцизите и данъчните складове, обнародван в ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., ограничението 
данъчната оценка, балансовата стойност или пазарната цена на недвижимите имоти да 
се използват  като основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци влиза, в 
сила от 01.01.2018 г. 

Вярно е, че законодателят е въвел поредност при прилагане на двата способа за 
определяне на размера на таксата и приоритет е даден на първия способ-съобразно 
количеството. В същото време обаче до настоящия момент нито един Централен орган 
не е създал методика, по която реално да може да се определи и установи количеството 
битови отпадъци генерирани от домакинствата и фирмите. Освен това не са създадени 
и условия и общините сами да могат да разработят такива методики. Към момента 
липсва обективна технологична и нормативна възможност да се определи количеството 
битови отпадъци.  

 
С оглед на посочените разпоредби и определеният в тях приоритет при избора 

на начин за определяне на такса битови отпадъци Общинска администрация Завет 
разгледа възможността за определяне на таксата според количеството. На територията 
на община Завет са разположени съдове за изхвърляне на битови отпадъци, които не 
могат да отчетат количеството отпадък от един ползвател. Доставка на индивидуални 
съдове и реално измерване на количеството на битовите отпадъци особено за сградите 
в режим на етажна собственост е невъзможно. Съдовете с които разполагаме не са 
пригодени за събиране и отчитане на количество отпадък. 

 
При така действащата на територията на община Завет, а и на територията на 

цялата страна система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем 
отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато 
домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. 

Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е 
необходимо закупуване на техника и съдове, както и внедряване на изцяло нова 



система за сметосъбиране и сметоизвозване. За всичко това е необходимо технологично 
време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Завет към настоящия момент не 
разполага, а вероятно и промяна на нормативната уредба на националното 
законодателство. 

От изложените до тук мотиви става ясно, че е невъзможно определянето на такса 
битови отпадъци според генерираното количество отпадъци. 

 
 Съгласно параграф 13а от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ „До 30 

март 2015 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в 
Република България разработва методика за изготвяне на план–сметката с 
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне 
размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за 
изменение на чл. 66 и чл. 67”. 

В горепосочения срок Народното събрание не е приело единна методика за 
изготвяне на план-сметка и видовете основи, които да служат за определяне на размера 
на ТБО, поради което този срок е удължен до 30.06.2016 г. и съответно промяната на 
чл. 66 и чл. 67 на закона ще влезе в сила от 01.01.2017 г. В този срок също няма 
разработена методика, която да служи на общините при изготвяне на план – сметки с 
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне 
размера на таксата за битови отпадъци. 

Начин на определяне ще бъде променен, след като се изпълнят разпоредбите на 
§13а от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за местните данъци и такси от централната власт. 
          Сметосъбирането и сметоизвозването в община Завет не е организирано с 
индивидуални съдове за смет и е невъзможно установяване количеството на битовите 
отпадъци за всички  задължени лица и определянето на ТБО на база количество 
отпадък. Поради това се приема пропорционалното определяне на таксата за битови 
отпадъци за 2017 г., на базата на формула, представляваща произведение от определен 
от Общинския съвет промил умножен по основа – данъчната оценка на имота, 
направено поради следните мотиви: 

1. Основният принцип залегнал в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ е справедливо 
определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината  и обективните 
възможности на населението. По отношение на размера на такса битови отпадъци e 
справедливо Общинския съвет да раздели субектите, заплащащи такса битови отпадъци 
на стопански субекти с имоти за стопански нужди, физически лица (жителите на 
общината) с имоти за стопански нужди и физически лица (жителите на общината) с 
имоти за жилищни нужди, което е с цел постигане на по-голяма справедливост и 
стремеж за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 
услугата. Не може да се очаква, че различните субекти - физически лица и стопански 
субекти могат да заплащат еднаква такса след като имат различни потребителски 
нужди. 

2. В Община Завет част от населението живее в сгради в режим на етажна 
собственост. Изхвърлянето на битови отпадъци е организирано в общи контейнери за 
смет, поради което не може да бъде установено и определено точното количество 
отпадъци, които се генерират и изхвърлят от всеки имот поотделно. 

  В населените места в общината върху улиците, тротоарите и  др. обществени 
пространства се изграждат площадки или се обособяват  места, където са разположени 
общите съдове за съхранение на битовите отпадъци. Местата са определени така, че да 
е възможно най-удобно няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за 
съхранение на битовите отпадъци. При запълване на най-близкия съд битовите 



отпадъци следва да се изхвърлят в съседен незапълнен. Тази схема подлежи на 
изменение и допълване, предвид възникване на допълнителни потребности от съдове за 
смет. Още повече, че се касае за отпадъци, които ще се генерират през предстоящата 
година и често не биха могли да бъдат предвидени дори с приблизителна точност.  

По тези съображения следва да се приложи втората хипотеза на разпоредбата на 
чл. 67 от ЗМДТ, а именно ал. 2 - определяне на дължимата такса върху определена от 
общинския съвет основа.  

  С оглед изложеното, следва да се приеме, че при невъзможността да се установи 
количеството на битовите отпадъци, които се генерират от многото ползватели на 
имоти в общите съдове за съхранение се предвижда основата за изчисляване на размера 
на таксата да бъде промил върху данъчната оценка за физически лица и по-високата 
между данъчната и отчетната стойност за юридически лица. 

  План-сметката за 2017 г. е разработена на база необходимите разходи на 
Общинско предприятие “Воден 2009” за сметосъбиране и сметоизвозване, както 
обезпеченията и отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет. 
В план-сметката са включени и разходи за горива и материали във връзка с 
управлението и контролирането на дейностите по чистотата. 

  План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по 
населени места и райони за 2017 година, определени със Заповед № УД-02-09-
451/28.10.2016 г. на Кмета на община Завет, и имайки в предвид, че честотата на 
събиране и извозване на БО за 2017 г. е увеличена на 4 пъти месечно за всяко едно 
населено място на територията на общината с цел услугата да се предоставя по – 
качествено. 

  Разходите за работни заплати и осигуровки за 2017 г. са разчетени на база 
численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско 
предприятие “Воден 2009” за 2017 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11 
бр. 

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2017 г. в община Завет ще се 
извършва с два сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобила. 

За по – пълноценно и качествено предоставяне на услугата за сметосъбиране и 
сметоизвозване в община Завет, през 2015 г. по „Проект за подобряване на системата за 
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ чрез отпуснат безлихвен заем от 
ПУДООС са закупени 60 бр. контейнери тип „Бобър“ и 1 бр. нов сметосъбиращ и 
сметоизвозващ автомобил, което от своя страна увеличава разходите по чл. 66, ал. 1, т. 
2 и т. 3 от ЗМДТ за събиране, транспортиране и депониране във връзка с обслужване и 
на новопоставените съдове. Погасяването на безлихвения заем започва през юни 2017 
г., като месечната вноска е в размер на 5443 лв. 

 
Предвид увеличените разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, свързани и с 

депонирането на увеличаващи се количества битови отпадъци, и не на последно място 
постоянно увеличаващите се размери на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, предлагам  промилите  върху които се определя ТБО за 2017 
г. да бъдат увеличени  приблизително с 30 %. 
 

          Предвид изложеното  и  на основание чл. 62, чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2 от 
ЗМДТ, чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет 
и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет  



                                                       Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община Завет за 2017 г.,  както следва: 
 

 1.1. Очаквани приходи 277 213,00 лв. 

1.2.Разходи  
 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2017 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 
  Разход 

в лева 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за  осигуряване на съдове 
2 253 

 § 10 00 – Издръжка –  2 253 
 § 10 15 - Материали 753 
 § 10-20 – Разходи за външни услуги 

(измиване и дезинфектиране на съдове за 
БО) 

1 500 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет 
и транспортирането им до Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
                       209 500 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

90 000 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

11 500 

 § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

7000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от 
работодателя  

3000 

 § 05 80 - Вноски за допълнит. задължително 
осигур. от работодател 

1500 

 § 10 00 - Издръжка                         108 000 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 2000 
 § 10 15 - Материали                     18000              
 § 10 16 - Вода, горива, енергия 45000 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги 5000 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

38 000 

 Заета щатна численост - брой 11 
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 



съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците 
   Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за депониране и отчисления 61460      
 - Депониране на битови отпадъци в 

Регионално депо за неопасни отпадъци – 
Разград - /10,60 лв./т./ 

10600 

 - Отчисления за обезвреждане  на 
депонираните неопасни отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО за 
всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, т.1 
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 
1,т. 1д за 2017 г. – 47,00 лв./т. 

47000  

     - Обезпечение за депонираните отпадъци 
в Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО 
за всеки тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 
реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци – 
3,86 лв./т.) 

                    3860 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
                             4000                    

 § 10 00 - Издръжка                             4000  
 § 10 15 - Материали 2000 
 -  Разходи за почистване и оформяне на 

траншеи по торища в населените места от 
община Завет 

2 000 

 Общо разходи: 277 213 
 
2. Определя размера на такса за битови отпадъци по реда на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ 
за 2017 г. на територията на община Завет, както следва: 
 1. Определя основата за изчисляване на такса битови отпадъци както следва :  

-  за физически лица – промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти  
- за юридически лица – промил върху по-високата от данъчната оценка и 

отчетната стойност на недвижимите имоти 
- за незастроени имоти /само земя/, празни дворни места на физически и 

юридически лица - промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти 
 
2. Определя годишна такса битови отпадъци за 2017г. за жилищни имоти на 

физически лица и юридически лица в населените места, както следва: за имоти, 
намиращи се в гр. Завет, с. Острово, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. 
Иван Шишманово – 8,4 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.: за  
сметосъбиране и сметоизвозване /в т.ч. и осигуряване на съдове за БО/ – 5,1 промила; 



за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 1,8 промила; за 
чистотата на териториите за обществено ползване – 1,5 промила 

 
3. Определя годишна такса битови отпадъци за 2017 г. за нежилищни имоти на 

физически и юридически лица в населените места, както следва: за имоти, намиращи се 
в гр. Завет, с. Острово, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. Иван 
Шишманово – 9,4 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.: - за сметосъбиране 
и сметоизвозване  /в т.ч. и осигуряване на съдове за БО/  – 5,3 промила; за 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 2,3 промила; за 
чистотата на териториите за обществено ползване – 1,8 промила 

                                                                                                            
 4.Определя годишна такса битови отпадъци за 2017г. за незастроени имоти /само 

земя/, празни дворни места на физически и юридически лица, както следва: за имоти, 
намиращи се в гр. Завет, с. Острово, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. 
Иван Шишманово – 3,9 промила върху данъчната оценка на имота, в т.ч.: - за 
обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения – 2,0 промила; за 
чистотата на териториите за обществено ползване – 1,9 промила                                      

 
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  ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
               Упълномощаване на представител на Община Завет  за участие в заседание 

на Общото събрание на „ВиК”ООД  гр.Исперих на  21.12.2016 година.  
                                                                                           Докл.: Е.Исмаил– Председател ОбС  

 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват -3(трима) от проведеното  поименно  
гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 155 

 
        В Деловодството на Общински съвет – Завет е постъпила Покана-Дневен ред с Вх. 
№ 03-256/09.12.2016 година от Управителя на „ВиК” ООД гр.Исперих – инж. 
А.Мехмед за свикване на Общо събрание на  дружеството на 21.12.2016  година при 
следния дневен ред: 
 1. Избор на одитен комитет във „ВиК” ООД гр.Исперих, съгласно чл. 40е от 
Закона за независимия финансов одит. 
 2. Определяне мандата и  възнаграждението на одитния комитет. 
 3. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност”, свързано с притежаването и ползването на 
моторни превозни средства (МПС) през 2017 г. 
 4. Вземане на решение за бракуване на ДМА, представляващи части от  ВиК 
системи и съоръжения. 
 5. Други. 
             Към покана са приложени  и материалите по дневния ред. 



             Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от 
Закона за   местното  самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 138,  
ал. 1 от  Търговския закон и чл. 17от Дружествения договор на  „ВиК” ООД гр. 
Исперих, Общинският съвет гр. Завет 

                                                         
                                                       Р Е Ш И: 

                                                                   
1. Упълномощава Ахтер Сюлейманов Велиев – кмет на Община Завет да 

представлява Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр.Исперих, което ще се 
проведе на 21.12.2016 година от 14.00 часа в административната сграда на дружеството 
в гр.Исперих, ул. „Боровец” № 1. 

2.   При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно един  заместник-кмет на община  Завет. 
            3. Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, 
съгласно Писмо–покана с Вх. № 03-256/09.12.2016 година от Управителя на 
„ВиК”ООД гр.Исперих – инж. А.Мехмед,  в полза на Община Завет, спазвайки 
изискванията на дружествения договор и нормативната уредба в РБ, както следва: 
 
           3.1.По  първа точка: Избор на одитен комитет във „ВиК” ООД гр.Исперих, 
съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. 
           Представителят на Община Завет да гласува „ЗА” предложения  избор на одитен 
комитет във „ВиК” ООД гр.Исперих, съгласно чл. 40е от Закона за независимия 
финансов одит. 
 

 3.2. По  втора точка: Определяне мандата и  възнаграждението на одитния 
комитет. 

Представителят на Община Завет да гласува „ЗА” определения мандат и  
възнаграждение на  одитния комитет. 

 
 3.3. По трета точка: Избор на застрахователна компания за сключване на 

договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, свързано с 
притежаването и ползването на моторни превозни средства (МПС) през 2017 г. 

 
          Представителят на Община Завет да гласува „ЗА” предложения избор на 
застрахователна компания за сключване на договор за задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност”, свързано с притежаването и ползването на моторни 
превозни средства (МПС) през 2017 г. 

 
3.4. По  четвърта точка:   Вземане на решение за бракуване на ДМА, 

представляващи части от  ВиК системи и съоръжения. 
 
Представителят на Община Завет да гласува „ЗА” предложеното решение за 

бракуване на ДМА, представляващи части от  ВиК системи и съоръжения. 
 
3.5 По  пета точка:  Други. 

         Представителят на Община Завет  да гласува съобразно вътрешните си убеждения 
и в защита интересите на гражданите на община Завет. 
         4. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния 
управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
          



         Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс.  
 
 

 
ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

               Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост  за срок 
от 3 години.  
                                                                                                 Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват -3(трима) от проведеното,  съгласно  чл. 27, 
ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 156 

 
Съгласно чл. 14, ал. 1, от Закона за общинската собственост, свободни 

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. Срокът на отдаване под наем на имотите по 
ал.1 се определя от общинския съвет. Съгласно чл.14, ал.6, от Закона за общинската 
собственост с решение на общинския съвет имоти по ал.1  могат да се отдават под наем 
без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване 
на съответните нужди на населението. 

От страна на д-р Ергюз Кара е проявен интерес към част от имот общинска 
собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ 
29,92 кв.м.,  находящ се в с. Веселец кв.28 УПИ XII – „Приемателен пункт“. Имотът е 
включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при община Завет за 2016 г. в буква „А. Имоти, които община Завет има 
намерение да предостави под наем” т. 80 от 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“. За имота има 
съставен акт за частна общинска собственост № 177 от 16.05.2000 г. В момента имота е 
свободен и може да се предостави под наем на д-р Ергюз Кара.  

 
           Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т.1 и ал.3 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  
 

Р Е Ш И: 
 

       1. Общински съвет дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – частна 
общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с 
обща площ 29,92 кв.м. със цена 0,63 лв. с ДДС на кв.м., съгласно Наредба № 7 за 
базисни цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

   2. Възлага на кмета на община Завет след влизане на настоящото решение в сила да 
сключи договор с д-р Ергюз Кара за отдаване под наем на имот – частна общинска 
собственост за право на ползване със срок от 3 (три) години. 

 



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  СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Предоставяне на помощ за пострадалото население на община Хитрино. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват -3(трима) прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 157 

 
На 10 декември 2016 година в с. Хитрино, област Шумен, следствие на 

инцидент, при който  влакова композиция с цистерни, пълни с газ, се запали и взриви, 
загинаха седем души, а десетки  пострадаха. Домовете на живеещите в района на 
експлозията бяха сринати от силната взривна вълна. 

Общинските ръководства в цялата  страна  изразяват своята солидарност с 
хората на Хитрино, като даряват средства за  възстановяване на селото и домовете на 
пострадалите. 

Община Завет неможе да остане  непричастна към трагедията в с. Хитрино. 
Предлагам   да изразим  своята съпричастност, като преведем 2 000 (две хиляди) лева 
на  Община Хитрино за подпомагане на  пострадалото население. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският 
съвет гр. Завет  

                                                 РЕШИ: 
 
1. Сума в размер на 2 000(две хиляди) лева да бъде преведена по банковата 

сметка на община Хитрино във връзка с аварията и обявеното бедствено 
положение. Сумата  да бъде за подпомагане  на пострадалото население.  

2. Средствата да бъдат  отразени като разход по сметки, както следва: 
a. 1 000 (хиляда) лева от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  (обезщетения и  помощи по 
решение на Общинския съвет); 

b. 1 000 (хиляда) лева от дейност  123  “Общински съвети”, параграф 10-98 – 
“Други  разходи, неквалифицирани в други параграфи и подпараграфи”. 

 
         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. 
 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 


