
                                   

 
 
 
 

                                                                            ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  16  от  27.02.2017  година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства 
от община Завет. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства– 1(един)  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 172 

 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет по предложение на 

кмета на общината определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в 
рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала, планирани с общинския бюджет за съответната година за общинската 
администрация. 

Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в 
рамките на лимита на средства за заплати при спазване на определените нива и 
степени, за минимален и максимален размер,  определени в Приложение № 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /измемени и 
допълнени с § 7 от ПМС №3/15.01.2014 г. /.  

Предвид  гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.5, от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация  във връзка с  чл.2, т. 4 от ПМС № 67 от 14 
април 2010 г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ  
Общинският съвет – Завет  

                                                         РЕШИ: 
 
1. Считано от 01.04.2017 година  определя  основните месечни  трудови  

възнагражденията на кметовете на кметства, както следва: 
 
Кметство Трите имена  на кмета Основно месечно 

трудово 
възнаграждение 

 
Брестовене Фикрет Кяшиф Емин 992.00 лв 
Острово Бехчет Мехмед Хадживели 992.00 лв 
Веселец  Гюнер Али Юдаи 827.00 лв 
Прелез Зелиха Юмер Руфад 827.00 лв 
Сушево Атике Махмуд Ешреф 827.00 лв 
Иван Шишманово Ферад Сафет Али 827.00 лв 



 
2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит в размер на 0.7 %  (нула цяло и седем процента). 
            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  ТРЕТА ТОЧКА 
        Определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 
Завет. 

                                                                         Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 173 

 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет  определя размера на 

трудовите  възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба 
и средствата за работна заплата на персонала, планирани с общинския бюджет за 
съответната година за общинската администрация. 

Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в 
рамките на лимита на средства за заплати при спазване на определените нива и 
степени, за минимален и максимален размер,  определени в Приложение № 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /измемени и 
допълнени с § 7 от ПМС №3/15.01.2014 г. /.  
           Предвид  гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.5  от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация  във връзка  с  чл.2, т. 4 от ПМС № 67 ОТ 
14 АПРИЛ 2010 г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДЕЙНОСТИ,   Общинският съвет – гр.Завет  
 

                                                     РЕШИ: 
 
1. Считано от 01.04.2017 година определя  основно  месечно  трудово  

възнаграждение  на Кмета на Община Завет – г-н Ахтер Сюлейманов Велиев  в размер 
на 2095.00 лева (две хиляди деветдесет и пет лева). 

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  (нула цяло и седем процента). 
            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  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
        Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на редовно 
Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия,  обслужвана 
от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД , гр. Разград”  на  07. 03. 2017г. 

                                                                             Докл.: Е.Исмаил – Председател 
 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 174 

 
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 13.02.2017 година. е 

постъпило писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на 
Председател на „Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от 
„Водоснабдяване –Дунав” ЕООД , гр. Разград, с което се свиква редовно Общо 
събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.03.2017г. (вторник) от 10:30 ч. в 
зала 712 на  Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2016 г., на 
основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2016 г. 
на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване  и канализация; 

3. Приемане на годишен фитнансов отчет на Асоциация по В и К  за 2016 г. на  
основание  чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване  и канализация, във вр. с чл.38, ал.1, т. 3 от Закона за  счетоводството; 

4. Преразглеждане на общия размер на основните заплати на служителите на  
Асоциацията по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните правила за организацията на 
работа, трудов ред и работна заплата. 

5. Приемане  на бюджет на Асоциацията по В и К за 2017 г. 
6. Съгласуване на план за опазване  на околната среда, включително план за 

собствен мониторинг в съотвествие с  изискванията на разрешителните за заустване на 
отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайки), 
свързани с предоставянето на услугите от В и К оператора «Водоснабдяване -  Дунав» 
ЕООД гр. Разград, на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните  
и канализационни услуги. 

7. Други. 
 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, 

ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 
г.) позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  
събрание на  Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. 
Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет  Завет 
да определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на 
представителя на общината  в Асоциацията,  да гласува по съответния начин. 

 



На основание  чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация – разпределението на  
процентното съотношения на гласовете на членовете е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 25,37% 
Община Попово 14,29% 
Община Кубрат 9,11% 
Община Завет 5,25% 
Община Лзница 4,60% 
Община Опака 3,31% 
Община Цар Калоян 3,07% 

 
 
На основание чл.10, ал. 5, т. 5,  предл. последно от  Правилника за организацията 

и  дейността на асоциациите по водонабдяване  и канализация, Областният управител 
на област Разград, предлага на членовете на Асоциацията да приемат  по т.1, т. 2, т. 
3,т.4, т.5, т.6   от дневния ред на  Общото събрание, следните  решения: 

Решение 1. На основание чл.198в, ал.4, т. 10  от Закона за водите и чл.9, ал. 2 
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и 
канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат 
годишен отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2016 г 

Решение 2. На основание чл.9, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация, членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат отчет за изпълнение на 
бюджета на  Асоциацията по В и К за 2016г. 

Решение 3. На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл.28, ал.4  
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и 
канализация, във вр. с чл.38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат годишен финансов  отчет на 
Асоциацията по В и К за 2016 г. и вземат решение за публикуване на същия на 
интернет страницата на Областна администрация, раздел асоциации В и К. 

 
Решение 4. На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл.48 от 

Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, преразглеждат 
годишния общ размер  на основните заплати на служителите на асоциацията по ВиК 
и вземат решение за увеличаване н същите с 1 380 (хиляда триста и осемдесет) лева 
общо, считано от датата на приемане на Бюджет 2017 г. 

 
Решение 5. На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите и чл.9, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и 
канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат 
бюджет на Асоциацията по В и К за 2017г., като  определят приходната част на 
бюджета да е равна на 0,00 лева. 



При недостиг на средства в рамкит ена календарната година, асоциацията по 
В и К запазва правото си за иска допълнително финансиране, чрез вноски на 
членовете, определении пропорционално  на гласовете им в общото събрание, след 
предварително съгласуване. 

Решение 6. На основание чл.198в, ал.4,  от Закона за водите, във вр. с чл. 5.5 от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните  и канализационни услуги, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват план за 
опазване  на околната среда, включително план за собствен мониторинг в 
съотвествие с  изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и 
програма за управление на отпадъците (включително утайки), свързани с 
предоставянето на услугите от В и К оператора «Водоснабдяване -  Дунав» ЕООД гр. 
Разград. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 
канализационните услуги на основание чл.2.2 – увеличаване на територията, чрез 
присъединяване на  община Кубрат и Община Завет, Плана за опазване на околната 
среда следва да бъде допълнен с увеличаване на териториалния обхват (Община 
Кубрат и Община Завет), като следва  да бъдат спазени разпоредбите на 
действащото право. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, 
ал. 3 и ал.5 от Закона за водите, по повод покана за Общо събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. 
Разград, (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“),  насрочено за 07.03.2017г. 
(вторник) от 10:30 ч. в зала 712 на  Областна администрация  Разград,  Общинският  
съвет  гр. Завет                                                   

                                                              РЕШИ:       
 

1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за 
участие в насроченото  редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК. 

2.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
2.1. По т. 1 от дневния  ред –  Приемане на отчет за дейността на 

Асоциацията по В и К за 2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за 
водите, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К 
на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, 
да гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 10  от Закона за 
водите и чл.9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване  и канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. 
Разград, приемат годишен отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2016 г 
 

2.2. По т. 2 от дневния  ред –  Приемане на отчет за изпълнение на бюджета 
на Асоциация по В и К за 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализации, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, 



да гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.9, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат отчет за 
изпълнение на бюджета на  Асоциацията по В и К за 2016г. 
 

2.3. По т. 3 от дневния  ред –  Приемане на годишен фитнансов отчет на 
Ассоциация по В и К  за 2016 г. на  основание  чл. 28, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация, във 
вр. с чл.38, ал.1, т. 3 от Закона за  счетоводството, представителят на Община Завет 
в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение: На 
основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл.28, ал.4  от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация, във вр. 
с чл.38, ал. 1 , т. 3 от Закона за счетоводството,  членовете  на Общото събрание на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- 
Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат годишен финансов  отчет на Асоциацията по В и 
К за 2016 г. и вземат решение за публикуване на същия на интернет страницата на 
Областна администрация, раздел асоциации В и К. 

 
2.4. По т. 4 от дневния  ред –  Преразглеждане на общия размер на основните 

заплати на служителите на  асоциацията по В и К, съгласно чл. 48 от 
Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във 
вр. с чл.48 от Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и 
работна заплата, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, 
преразглеждат годишния общ размер  на основните заплати на служителите на 
асоциацията по ВиК и вземат решение за увеличаване н същите с 1 380 (хиляда 
триста и осемдесет) лева общо, считано от датата на приемане на Бюджет 2017 г. 
 

2.5. По т. 5 от дневния  ред –  Приемане  на бюджет на Асоциацията по В и К 
за 2017 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и 
К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. 
Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от 
Закона за водите и чл.9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване  и канализация, членовете  на Общото събрание на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- 
Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на Асоциацията по В и К за 2017г., като  
определят приходната част на бюджета да е равна на 0,00 лева. 

При недостиг на средства в рамкит ена календарната година, асоциацията по 
В и К запазва правото си за иска допълнително финансиране, чрез вноски на 
членовете, определении пропорционално  на гласовете им в общото събрание, след 
предварително съгласуване. 

2.6. По т. 6 от дневния  ред –  Съгласуване на план за опазване  на околната 
среда, включително план за собствен мониторинг в съотвествие с  изискванията 
на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на 
отпадъците (включително утайки), свързани с предоставянето на услугите от В 



и К оператора «Водоснабдяване -  Дунав» ЕООД гр. Разград, на основание чл. 5.5 от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните  и канализационни услуги, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.198в, ал.4,  от Закона за водите, във 
вр. с чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните  и канализационни 
услуги, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват 
план за опазване  на околната среда, включително план за собствен мониторинг в 
съотвествие с  изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и 
програма за управление на отпадъците (включително утайки), свързани с 
предоставянето на услугите от В и К оператора «Водоснабдяване -  Дунав» ЕООД гр. 
Разград. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 
канализационните услуги на основание чл.2.2 – увеличаване на територията, чрез 
присъединяване на  община Кубрат и Община Завет, Плана за опазване на околната 
среда следва да бъде допълнен с увеличаване на териториалния обхват (Община 
Кубрат и Община Завет), като следва  да бъдат спазени разпоредбите на 
действащото право. 

 
2.7. По т. 7 от дневния  ред –  Други: Представителят на Община Завет  в 

Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 
защита интересите на гражданите на Община Завет. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            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 № 148 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на 

Общински съвет гр. Завет  
                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
         Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства– 1(един) от проведеното поименно  гласуване,  
прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 175 

 
С Протокол № 14 от 16.12.2016 г., Общинският съвет гр. Завет е приел Решение № 

148, с което е определил имотите от общинския поземлен фонд, с начин на трайно 
ползване 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 е одобрил годишен план за паша. 

Съгласно чл. 37м, ал. 1 от ЗСПЗЗ, кметът на община, ежегодно извършва 
проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или 



аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Като резултат от 
извършената проверка са прекратени два договора за отдаване под наем на земеделски 
земи (пасища, мери и ливади) от общинския поземлен фонд с предмет, както следва: 

землище с. Прелез  
местност ''Кара Вели'' 
имот № 040015 с площ 96,520 дка;  
местност ''Орта Борун'' 
имот № 060001  - част с площ 84,000 дка. 
Отделно от това в деловодството на община Завет са подадени откази за ползване 

на разпределените пасища и мери за стопанската 2016/2017, с Вх. № 94В-321-
1/24.01.2017г., Вх. № 94З-20-2/02.02.2017г., Вх. № 94А-333-1/03.02.2017г. В резултат на 
това остават свободни следните имоти:  

землище гр. Завет  
местност ''Могилите''  
имот № 059047 с площ 7,062 дка;  
имот № 060001 с площ 5,488 дка;  
имот № 060002 с площ 3,881 дка;  
имот № 060003 с площ 12,752 дка;  
местност ''Дъбака''  
имот № 096039 с площ 11,253 дка;  
местност ''Бостаните''  
имот № 128214 с площ 6,562 дка; 
имот № 129196 с площ 11,057 дка;  
землище с. Брестовене  
местност ''Топузлар'' 
имот № 033001 – част с площ 115,000 дка;  
землище с. Прелез 
местност ''Кору'' 
имот № 045028 с площ 103,071 дка.  
 

       Съгласно чл. 37и, ал. 3, от ЗСПЗЗ, общинският съвет определя с решение 
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът на имотите 
за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се 
публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. 

 
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. 37 и, ал. 3  от ЗСПЗЗ, Общинският  съвет  гр. Завет   

                                               
                                                              РЕШИ:       

 
1. Изменя  т. 1 от Решение № 148 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на 

Общинския съвет гр. Завет, като допълва 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 ЗСПЗЗ за стопанската 
2017/2018г.“ със следните имоти:  

землище гр. Завет  
местност ''Могилите''  
имот № 059047 с площ 7,062 дка;  
имот № 060001 с площ 5,488 дка;  



имот № 060002 с площ 3,881 дка;  
имот № 060003 с площ 12,752 дка;  
местност ''Дъбака''  
имот № 096039 с площ 11,253 дка;  
местност ''Бостаните''  
имот № 128214 с площ 6,562 дка; 
имот № 129196 с площ 11,057 дка;  
землище с. Брестовене  
местност ''Топузлар'' 
имот № 033001 – част с площ 115,000 дка;  
землище с. Прелез 
местност ''Кору'' 
имот № 045028 с площ 103,071 дка.  
местност ''Кара Вели'' 
имот № 040015 с площ 96,520 дка;  
местност ''Орта Борун'' 
имот № 060001  - част с площ 84,000 дка. 

       2. Изменя  т. 3 от Решение № 148 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на 
Общинския съвет гр. Завет, като допълва Приложение № 3 – „Годишен план за паша 
на община Завет за стопанската 2017/2018 г.“, раздел IV Размер и местоположение на 
пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на община Завет, 
съобразно с площта на добавените имоти  и същото придобива  следния вид: 

 
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 983,596 253,497 730,099 730,099 

с. Брестовене 2 293,778 869,681 1 424,097 1 424,097 

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 510,197 159,129 351,068 351,068 

ОБЩО: 7 940,854 3 625,267 4 315,587 4 315,587 

 
       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 ШЕСТА  ТОЧКА 
         Актуализация на базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти 
– общинска собственост. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община    
       Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства– 1(един) от проведеното  поименно  гласуване,   
прие следното 

РЕШЕНИЕ  № 176 
 

В чл. 20, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Завет е заложено ежегодно 
актуализиране от 1 март на наемните цени на имотите предоставени под наем, 
определени в Наредба № 7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на 
обекти – общинска собственост на Общински съвет - Завет след решение на 
Общинския съвет по предложение на комисията по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2. 
Актуализацията е обвързана със статистически отчетения индекс на инфлация за 
предходната година. 

След писмено запитване с изх. № УД-02-20-66/31.01.2017 г. до Националния 
статистически институт, Териториално статистическо бюро – Север, Отдел 
Статистически изследвания – Разград е получен отговор с вх. № УД-02-20-
66/03.02.2017 г., от което е видно, че индексът на потребителските цени за месец 
Декември 2016 г. спрямо месец Декември 2015 г. е  100,1 %,  т.е.  инфлацията е 0,1 %. 

В конкретния случай актуализирането на наемните цени на имотите 
предоставени под наем за календарната 2017 г. с процента на инфлация е 
нецелесъобразно с оглед допълнителната административна тежест за наемателите на 
общински имоти. 

Предложението не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
Европейското законодателство, изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, и не е 
необходим финансов ресурс за обезпечаване на изпълнението. 

 Предвид гореизложеното, предлагаме в Наредба № 7 за базисните (начални) 
цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост на Общински съвет - 
Завет, приета с Решение № 107 по Протокол № 16 от 15.02.2013 г., наемните цени на 
имотите предоставени под наем за календарната 2017 г. да останат без промяна. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 6 от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет - Завет и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 за базисните 
(начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост на Общински съвет - Завет, 

Общинският съвет гр. Завет                                                 
                                                               
 
                                                         РЕШИ:       
 
 1. Оставя без промяна наемните цени на имотите предоставени под наем от 

Наредба № 7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост на Общински съвет - Завет за календарната 2017 г.  

 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 СЕДМА  ТОЧКА 
        Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на 
околната среда” и „Програма за управление на отпадъците” за 2016 година. 

                                                                            Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства– 1(един)  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 177 

 
Член 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) регламентира 

разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от 
кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда 
на общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а 
кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на 
програмата за околна среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация и в 
РИОСВ.  

Кметът на общината разработва и изпълнява Програма за управление на 
отпадъците (ПУО) за територията на съответната община (чл. 52, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците - ЗУО), като ПУО е неразделна част от общинската 
програма за околна среда (чл.52, ал. 2 ЗУО). Кметът на общината информира ежегодно 
в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната 
календарна година (чл. 52, ал. 9 ЗУО).  

В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони Община Завет има 
изготвени  „Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2015-2020” и 
„Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2015-2020” приети с Решение 
№35 и Решение №36 по Протокол № 04 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет – Завет. 
Предстои Общинския съвет – Завет да приеме Годишен отчет за изпълнение на 
програмите за 2016 година. 
            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 79, 
ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците, Общинския съвет гр. Завет  
 

                                                      РЕШИ: 
 

1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната 
среда” и „Програма за управление на отпадъците” на Община Завет за 2016 г., както 
следва: 
 

 2. Възлага на Кмета на Община Завет да представи годишния отчет за 
изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на 
отпадъците” на Община Завет за 2016 г. в  РИОСВ - Русе. 
 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 ОСМА  ТОЧКА 
Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Завет” за 2016г.                                                                            
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

       Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъства– 1(един), прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 178 
         В съответствие с разпоредбата на Закона за защита на  животните (ЗЗЖ) 
Общинския съвет – Завет прие с Решение № 89/27.11.2012г. Общинска програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет 
за периода 2013- 2016 г. Разпоредбата на чл. 40. ал. 4 от ЗЗЖ налага кметът на 
общината ежегодно да изготвя отчет за изпълнението на програмата за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, който до 1 март 
да бъде внесен до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 
храните. 

В самата програма са предвидени дейности, с които се цели осъществяване на 
контрол  върху популацията и трайното  намаляване на броя на безстопанствените 
кучета в територията на общината, както и да се ограничи до минимум 
разпространение на заразни заболявания пренесени от безстопанствените  кучета. 
 
           Във връзка с гореизложеното  и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет гр. Завет  
 

                                                      РЕШИ: 
 
1. Приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Завет” за 2016 година. 

2. Указва на Кмета на Община Завет да внесе Годишния отчет за изпълнение на 
дейностите по „Общинска програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2016 година пред 
Областна дирекция по безопасност на храните гр. Разград. 

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

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

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 
Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на 
населените места за обект „Трасе на кабел 20 kV към обект „Складови помещения 
за инвентар към пчелин“  в ПИ №216004 ЕКАТТЕ 30065 в местност „Голямата 
могила“ в землището на гр. Завет“. 
                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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



РЕШЕНИЕ  № 179 
 

Постъпило е заявление с вх. №70-512-4/03.02.2017 г. от „Северагро“ ЕООД  
(заинтересовано лице по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ) с искане да се даде разрешение за 
изработване на проект за ПУП - ПП за трасе на кабел 20 kV към обект „Складови 
помещения за инвентар към пчелин“ в ПИ №216004 ЕКАТТЕ 30065 в местност 
„Голямата могила“ в землището на гр. Завет. Електрозахранването на обекта ще се 
извърши посредством кабелно електропроводно отклонение от СРС на 
електропроводно отклонение за ТП „ПС Завет“ на ЕП 20 kV „Ахинора“ до нов 
трафопост тип МТТ 20/0,4 kV, разположен в имота на потребителя. 

Съгласно ПП трасирането на кабела (с обща дължина 118 м.) 20 kV започва от 
СР стълб на ЕП, който се намира в имот № 50.05 на „ВиК“ ООД гр. Исперих. 
Присъединителните съоръжения ще се изграждат и ще са собственост на възложителя, 
съгласно чл. 117, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергетиката.  
 Предвиден е сервитут от 0,6 м. от едната страна и 1,5 от другата двустранно от 
оста на съоръжението. Общата площ, засегната от сервитута е 247.8 кв.м. 
 Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП, което 
обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания за 
териториалния обхват, сроковете и етапите за изработването му.  

Заявление с вх. №70-512-4/03.02.2017 г. от „Северагро“ ЕООД  с приложения 
предварителен проект е разгледано на заседание на ОбЕСУТ при Община Завет 
(протокол  №2/09.02.2017 г. Решение  №3), за което беше дадено положително 
становище. 

Общинския съвет – Завет, след като обсъди предложението на Кмета на 
Общината по повод подадено заявление с вх. №70-512-4/03.02.2017 г. от „Северагро“ 
ЕООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и  във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  и чл. 124а, ал. 1 
от ЗУТ  

                                                     РЕШИ: 
 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за 
обект „Трасе на кабел 20 kV към обект „Складови помещения за инвентар към пчелин“ 
в ПИ №216004 ЕКАТТЕ 30065 в местност „Голямата могила“ в землището на гр. 
Завет“. 

2. С настоящото разрешение съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието за 
изработване на ПУП по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на заявителя. 

3. Изработването на проекта да се възложи от и за сметка на  „Северагро“ ЕООД, 
съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ. 

4. ПУП-ПП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 
№8 за ОС на УП и при спазване изискванията на ЗУТ и Закона за енергетиката. 

5. Проектът на ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 
териториални администрации, а при необходимост -  и със специализираните 
контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 128, ал. 6 във 
връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване. 

     6. Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

 7. 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 не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.  



ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Приемане на План по енергийна ефективност на Община Завет за 2017г.   
                                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства– 1(един), прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 180 

 
В изпълнение на разпоредбите на чл. 12., ал. 2 от Закона за енергийната 

ефективност и в съответствие с изискванията на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие Община Завет има изготвена и приета с Решение №52 по Протокол №05 от 
26.02.2016 г. Програма за енергийна ефективност на Община Завет 2016 -2020 г. 

 Във връзка с изпълнението на целите и мерките заложени в програмата 
ежегодно се изготвя План по енергийна ефективност на Община Завет за съответната 
година, който предлагам на Вашето внимание /Приложение №1/. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност,  Общинския съвет гр. 
Завет  

                                               РЕШИ 
  

1. Общинския съвет - Завет приема Общински план за енергийна 
ефективност на община Завет за 2017 г. /Приложение №1/ 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира изпълнението на плана по 
т.1. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния  
управител на  Област Разград в 7-дневен срок  от  приемането му. 

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

 
 

 
ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

       Продажба на движими вещи (МПС) – общинска собственост чрез провеждане 
на  публичен търг с тайно наддаване 

                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
  

       Общинският съвет гр.Завет Завет  с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 
1(един), „Въздържали се”– 1(един), отсъстват– 2(двама) от проведеното поименно  
гласуване,  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 181 

 
Община Завет е собственик на следните моторни превозни средства: 

 
№ по 
ред 

Наименование на МПС 

1. автобус ПЕЖО БОКСЕР 1800 с рег. № РР8798АК 
2. лек автомобил ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД,  

с рег. № РР0621АР 



3. лек автомобил ПЕЖО 309, с рег. № РР5350АМ 
4. товарен автомобил УАЗ 452, с рег. № РР6149АМ 
5. товарен автомобил ФОРД КУРИЕР 1.8 Д, с рег. № РР8908АС 
6. лек автомобил МОСКВИЧ 434 /2724/,  

с рег. № РР7737АА 
7. лек автомобил ВАЗ 2105, с рег. № РР1881АВ                                                              
8. товарен автомобил ГАЗ 53 А, товарен бордови,  

с рег. № РР0289Т 
9. лек автомобил МАЗДА 323, лек, с рег. № РР4312АС 
10. товарен автомобил ГАЗ 53, с рег. № РЗ4536 
11. товарен автомобил ГАЗ 53, с рег. № РР6403АА 
12. товарен автомобил РЕНО ЕКСПРЕС 1,4 РН,  

с рег. № РР5336АВ 
13. товарен автомобил УАЗ 3303 Т 1202, с рег. № РЗ0258 
14. мотопед СИМСОН 50, с рег. № РЗ82288 

 
Моторните превозни средства са бракувани и технически неизправни (не са в 

движение). 
Вещите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Завет за 2017 г.,  Раздел III. 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, 
буква Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде от т. 19 до т. 32 
включително. 

Възложени са и изготвени, доклади за определяне на пазарната стойност на 
движимите вещи от независим оценител, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на МПС 
Пазарна 

стойност, в  лева 
без ДДС 

1. автобус ПЕЖО БОКСЕР 1800 с рег. № РР8798АК 410 

2. лек автомобил ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД,  
с рег. № РР0621АР 

200 

3. лек автомобил ПЕЖО 309, с рег. № РР5350АМ 230 

4. товарен автомобил УАЗ 452, с рег. № РР6149АМ 250 

5. товарен автомобил ФОРД КУРИЕР 1.8 Д, с рег. № 
РР8908АС 

250 

6. лек автомобил МОСКВИЧ 434 /2724/,  
с рег. № РР7737АА 

220 

7. лек автомобил ВАЗ 2105, с рег. № РР1881АВ                                                              200 

8. товарен автомобил ГАЗ 53 А, товарен бордови,  
с рег. № РР0289Т 

740 

9. лек автомобил МАЗДА 323, лек, с рег. № РР4312АС 270 

10. товарен автомобил ГАЗ 53, с рег. № РЗ4536 740 

11. товарен автомобил ГАЗ 53, с рег. № РР6403АА 740 

12. товарен автомобил РЕНО ЕКСПРЕС 1,4 РН,  
с рег. № РР5336АВ 

270 

13. товарен автомобил УАЗ 3303 Т 1202, с рег. № РЗ0258 270 

14. мотопед СИМСОН 50, с рег. № РЗ82288 30 



     Цените са без ДДС. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 95, т. 5 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  съвет  
гр.                                                 

                                                              РЕШИ:       
 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване 
следните движими вещи (МПС) – общинска собственост по цени не по-ниски от 
пазарната стойност, определени от експерт оценител, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на МПС 
Пазарна 

стойност, в  лева 
без ДДС 

1. автобус ПЕЖО БОКСЕР 1800 с рег. № РР8798АК 410 

2. лек автомобил ФОРД МОНДЕО 1.8 ТД,  
с рег. № РР0621АР 

200 

3. лек автомобил ПЕЖО 309, с рег. № РР5350АМ 230 

4. товарен автомобил УАЗ 452, с рег. № РР6149АМ 250 

5. товарен автомобил ФОРД КУРИЕР 1.8 Д, с рег. № 
РР8908АС 

250 

6. лек автомобил МОСКВИЧ 434 /2724/,  
с рег. № РР7737АА 

220 

7. лек автомобил ВАЗ 2105, с рег. № РР1881АВ                                                              200 

8. товарен автомобил ГАЗ 53 А, товарен бордови,  
с рег. № РР0289Т 

740 

9. лек автомобил МАЗДА 323, лек, с рег. № РР4312АС 270 

10. товарен автомобил ГАЗ 53, с рег. № РЗ4536 740 

11. товарен автомобил ГАЗ 53, с рег. № РР6403АА 740 

12. товарен автомобил РЕНО ЕКСПРЕС 1,4 РН,  
с рег. № РР5336АВ 

270 

13. товарен автомобил УАЗ 3303 Т 1202, с рег. № РЗ0258 270 

14. мотопед СИМСОН 50, с рег. № РЗ82288 30 

                 Цените са без  ДДС. 
 

2. Възлага на кмета на Община Завет да предприеме необходимите действия за 
продажба на горе посочените вещи по законоустановения ред. 

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 
       Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от ОПФ 
чрез публичен търг с явно наддаване. 

                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 



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

 
РЕШЕНИЕ  № 182 

 
Отдаването под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд 

се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 
предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Към 
настоящия момент  на територията на община Завет има свободни имоти от общинския 
поземлен фонд.  

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2017 г.  
 За същите са възложени и изготвени оценки от лицензиран оценител със 
сертификат за оценителска правоспособност рег. № 312 от 12.06.1997 г.       Съставени 
са актове за частна общинска собственост, вписани в Служба по вписвания, данъчни 
оценки по чл. 264, ал. 1 от ДОПК.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 
и ал. 4 от Закона за общинската собственост, с чл. 25, ал. 1 във връзка с  чл. 95, т. 3 от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество предлагам, Общинският съвет гр. Завет   
                                                         

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на търг с явно наддаване 

за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, на земеделските земи по землища, 
имоти, начин на трайно ползване, подробно описани в т. 2 от настоящото решение. 

2. Определя начални тръжни цени за имотите на декар, както следва: 

№         Имот № Дка АЧОС 

НТП Категория Дан. 
оценка 

Нач. 
Тръжна 

цена на дка 

с. Сушево 

1 041024 13,728 668/25.01.2017г. Нива  III 2118,90 14,11 лв. 

гр. Завет 

2 039037 38,024 658/25.01.2017г. Нива  III 6986,90 14,11 лв. 

3 125003 33,075 659/25.01.2017г. Нива  III 6563,70 14,11 лв. 

4 092022 14,791 660/25.01.2017г. Нива  III 2391,70 14,11 лв. 

5 060017 11,458 

 
661/25.01.2017г. 

 
Нива 

 
III 
 

 
1937,00 

14,11 лв. 

6 031025 17,459 662/25.01.2017г. Нива  III 2951,40 14,11 лв. 

7 056010 25,329 663/25.01.2017г. Нива  IV 3757,60 13,62 лв. 

8 060026 14,999 
664/25.01.2017г. Нива  III(10,500) 

IV(4,499) 
1775,00 
667,40 

13,59 лв. 
 

9 060025 16,439 
665/25.01.2017г. Нива III(8,219) 

IV(8,219) 
1389,40 
1219,30 

13,25 лв. 

10 055014 11,994 
666/25.01.2017г. Нива III(6,596) 

IV(5,397) 
1115,10 
800,60 

13,33 лв. 



 
3. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на 
земеделските земи, включени в т. 2 на настоящето 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. 
 
 
 

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

11 029011 10,663 
558/10.07.2015г. Нива III 

 
1802,60 

 
14,11 лв. 

12 056007 19,023 57/14.02.2011г. Нива  III 3215,80 10,00 лв. 

с. Брестовене 

13 112146 46,213 667/25.01.2017г. 
Нива  III 

 
8491,60 

 
12,35 лв. 

с. Веселец 

14 008023 14,746 141/18.04.2012г. Нива  III 2167,70 10,00 лв. 

15 008017 15,526 166/25.07.2012г. Нива  III 2282,30 19,17 лв. 

с. Иван Шишманово 

16 035004 22,986 598/25.01.2016г. 
Нива  II(13,792) 

III(9,194) 
2896,30 
1689,40 

27,06 лв. 

с. Прелез 

17 022003 14,262 313/04.06.2013г. Нива  III 2201,30 10,00 лв. 

18 022004 10,001 314/04.06.2013г. Нива  III 1543,70 10,00 лв. 

19 022013 31,187 316/04.06.2013г. 

Трайни  
насажд

ения 

III 9683,60 29,27 лв. 

20 024007 10,002 327/04.06.2013г. Нива  III 1690,80 37,20 лв. 

21 022002 24,099 338/19.06.2013г. Нива  III 3719,70 10,00 лв. 

22 024015 27,494 340/19.06.2013г. Нива  III 4243,70 28,13 лв. 

23 037004 11,416 343/19.06.2013г. Нива  IX 302,00 10,12 лв. 

24 039018 11,296 351/19.06.2013г. 
Нива  III(1,582) 

IX(9,714) 
244,20 
234,60 

8,55  лв. 

25 054001 23,260 361/19.06.2013г. Нива  III 3590,20 10,00 лв. 

26 023001 38,623 325/04.06.2013г. Нива  III 5961,50 14,70 лв. 

с. Острово 

27          064001 14,642 669/25.01.2017г. 
Нива  III 1937,10 

 
12,35 лв. 

29          064006 11,557 675/07.02.2017г. Нива  III 1529,10 12,35 лв. 

  

Всичко: 
530,19 
  

    


