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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  25  от  18.12.2017  година 
 
          ПО  ПЪРВА 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 2017/2018 година. 

                                                                         Докл.: E.Бахар –Зам.-кмет на Община          
 
        Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 274 
 

В деловодството на община Завет е постъпило писмо, с наш вх. № УД-02-20-
757/04.12.2017 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: 
 
 

Таблица 1 
Средно  годишно рентно  плащане /лв./ за 2016-2017 стопанска година 

N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 
Трайни 

насаждения 
Пасища/мери Лозя Ливади 

1 Завет Брестовене 06481 48 46 15 38 6 
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2 Завет Веселец 10714 32 25 5 40 6 
3 Завет Завет 30065 36 32 5 39 6 

4 Завет 
Иван 
Шишманово 

32192 42 33 5 48 6 

5 Завет Острово 54417 20 46 5 38 6 
6 Завет Прелез 58147 39 25 17 40 6 

7 Завет Сушево 70384 43 55 8 35 6 
 

 
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  14 936, 77 лв. 

Предвид гореизложеното и на 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 гр. 
Завет  

                                                           РЕШИ:                                           
 

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 2017/2018 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 - 2017/2018 г., при цена в размер 
на средното годишно рентно плащане за съответното землище.  

3. Предвид своевременното регистриране на сключените договори в Общинска 
служба по земеделие и за защита на  особено важни обществен интереси, допуска 
предварително изпълнение на настоящето решение, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК. 

4. 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. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 25 от 18.12.2017  година 

 
ПО  ВТОРА 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 2018г.  
                                                                                      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) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 275 
 

              План-сметката за 2018 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 2018 година, определени със Заповед № УД-02-09-459/30.10.2017 г. на 
Кмета на община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО за 2018 г. е 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 2018 г. са разчетени на база численост 
в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско предприятие “Воден 
2009” за 2018 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11 бр. 

 Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2018 г. в община Завет ще се 
извършва с два сметоизвозващи автомобила. 

 В план сметката за 2018 г. са включени и разходите по погасяване на безлихвения 
заем от ПУДООС с който бяха закупени контейнери за БО, сметосъбиращ автомобил и 
комбиниран багер товарач за по – пълноценно и качествено предоставяне на услугата за 
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет. Сумата по погасяването на безлихвения 
заем за 2018 г. е в размер на 71 096 лв. 

      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 2018 г. да внася отчисления и 
обезпечения в следните размери: 
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№ 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 2018 г. 

45,00 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 2018 година 59.46 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) (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2017 г. – 40 лв./т;  
е) (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2018 г. – 45 лв./т;  
ж) (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2019 г. – 57 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 §5 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
обн.,ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., в сила от 01.01.2020 г. в частта  чл. 66, ал. 3 т. 1 на Закона за 
местните данъци и такси  (в сила от 03.11.2017 г.) план-сметката за годината се изготвя по 
образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет, която съгласно § 20 на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
обн.,ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., в сила от 01.01.2020 г. (в сила от 03.11.2017 г.) 
Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г. Все още 
липсва единна методика която да служи на общините при изготвяне на план – сметките с 
необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

 
         Съгласно чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), 
проектът на План сметката за 2018 е публикуван на интернет страницата на Община Завет на 
14.11.2017 година, с което се предостави едномесечен срок на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища. Към настоящия момент предложения и 
допълнения по нея не са постъпили. 

         Предвид изложеното и на основание чл. 66 от ЗМДТ, чл. 13 от Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет – Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                           
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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 2018 г.,  както следва: 

 
 1.1. Очаквани приходи 340 523,00 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 2018 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други;  
 
  Общо разходи     3 326 

 Разходи на Общинска администрация 2 500 

 § 10 00 – Издръжка – 2 500 

 § 10-20 – Разходи за външни услуги (измиване и 
дезинфектиране на съдове за БО) 

2 500 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-
2009"  

826 

 § 10 00 – Издръжка –  826 
 § 10 15 - Материали 826 
Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на Община 
Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им 
(Регионално депо - гр. Разград) 
  Общо разходи 259 656  
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
188 560 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

88560 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

18000 

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

                             12000 

 § 05 60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4000 

 
§ 05 80 - Вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодател 

2000 

 § 10 00 - Издръжка                              82 000 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 2000 
 § 10 15 - Материали                     15000              
 § 10 16 - Вода, горива, енергия 55000 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги 10000 
 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 71 096 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване, контейнери за БО и комбиниран 
багер товарач за почистване на нерегламентирани 
сметища,  обществени терени, тротоарни площи 

71 096 

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 64 от 
Закона за управление на отпадъците  (на база 850 тона) 
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  Разходи на Общинска администрация за 
депониране и отчисления 50 541      

 
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград – съгласно договор 
№238/20.07.2015 г. /10,60 лв./т./ 

9 010 

 - 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. 1е за 
2018 г. – 45,00 лв./т. 

38 250  

     - 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.) 

                    3 281 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 
 
  Общо разходи 27 000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
7 000                    

 § 10 00 - Издръжка                             7 000  
  - Разходи за почистване и оформяне на траншеи по 

торища в населените места от община Завет 
3 500 

 - Почистване на битови отпадъци от сервитутни 
зони на общински пътища 

1 500 

 -Почистване на дъждоприемни канали и битови 
отпадъци от речни корита и дерета на 
територията на общината 

1 000 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

1 000 

 Разходи на Общинска администрация 20 000 
 § 10 00 - Издръжка 20 000 
 § 10-20 – Разходи зимно поддържане и 

снегопочистване на улици в населените места на 
община Завет 

20 000 

 Общо разходи: 340 523 
 

 
 
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. 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                                                              
                                      
                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 25 от 18.12.2017  година 
 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

      Утвърждаване на проекти за обединение на имоти собственост на община Завет в 
землищата на гр. Завет, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец и с. Сушево.                                                                                      
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет със 17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 276 
 

Със свое Решение № 253 от Протокол № 23/18.10.2017 г. Общински съвет – гр. Завет 
възложи на Кмета на община Завет да извърши необходимите действия за изготвяне на 27 
броя проекти за обединяване  на имоти собственост на община Завет в землища на гр. Завет, 
с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец и с. Сушево. 

В изпълнение на т.2 от Решение № 253 от Протокол № 23/18.10.2017 г. на Общински 
съвет – гр. Завет, на вниманието на Общински съвет са предоставени изготвените 27 броя 
скици – проекти на новообразуваните имоти, както следва: 

1. Поземлен имот № 011089, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 6,382 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 012001 – 
Пасище, мера, имот № 011008 – Лозе, имот № 011010 – Лозе, имот № 011015 – Лозе, имот № 
011020 – Лозе, . имот № 011022 – Лозе,  имот № 011024 – Лозе,  имот № 011028 – Лозе, имот 
№ 011029 – Лозе,  имот № 011034 – Лозе. Имотът е образуван от имотите с № 011027, № 
011026, № 011025, № 011019, № 011018, № 011017, № 011016. Върху имота има следните 
ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или 
на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2632/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

2. Поземлен имот № 001038, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 4,390 дка,  
местност „Токат сърт“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000149 – 
Полски път, имот № 001010 – Лозе, имот № 000164 – Полски път, имот № 001014 – Лозе. 
Имотът е образуван от имотите с № 001013, № 001012, № 001011. Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2624/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

3. Поземлен имот № 001039, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 4,449 дка,  
местност „Токат сърт“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000149 – 
Полски път, имот № 001030 – Лозе, имот № 000164 – Полски път, имот № 000145 – Полски 
път, имот № 001037 – Лозе. Имотът е образуван от имотите с № 001036, № 001035, № 
001034, № 001033, № 001032, № 001031. Върху имота има следните ограничения: Трайните 
насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
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амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2625/13.11.2017 г. на 
Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

4. Поземлен имот № 003042, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 2,214 дка,  
местност „Токат сърт“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000148 – 
Полски път, имот № 003032 – Лозе, имот № 000150 – Полски път, имот № 003036 – Лозе. 
Имотът е образуван от имотите с № 003035, № 003034, № 003033. Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2626/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

5. Поземлен имот № 004063, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,197 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 097002 – Нива, 
имот № 004005 – Лозе, имот № 004004 – Нива, имот № 000148 – Полски път, имот № 004009 
- Нива. Имотът е образуван от имотите с № 004008, № 004007, № 004006. За имота има 
издадена Скица – проект с № ФО2627/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. 
Завет. 

6. Поземлен имот № 004064, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 6,048 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 004027 – 
Пасище,мера, имот № 004013 – Нива, имот № 004012 – Нива, имот № 004011 – Нива, имот № 
097003 – Нива, имот № 004060 – Пасище, мера. Имотът е образуван от имотите с № 004017, 
№ 004016, № 004015, № 004014. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2628/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

7. Поземлен имот № 004065, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 7,621 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 004061 – 
Пасище,мера, имот № 004026 – Пасище, мера, имот № 097004 – Нива, имот № 004062 – Лозе, 
имот № 097005 – Нива, имот № 004061 – Пасище, мера, имот № 004032 – Пасище, мера. 
Имотът е образуван от имотите с № 004031, № 004030, № 004029, № 004028. За имота има 
издадена Скица – проект с № ФО2629/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. 
Завет. 

8. Поземлен имот № 004066, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 9,842 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 095001 – 
Пасище,мера, имот № 004052 – Нива, имот № 004051 – Пасище, мера, имот № 004053 – 
Нива, имот № 004061 – Пасище, мера, имот № 004043 – Пасище, мера, имот № 004042 – 
Нива, имот № 000148 – Полски път, имот № 004047 – Пасище, мера. Имотът е образуван от 
имотите с № 004044, № 004049, № 004050, № 004048, № 004046, № 004045. Върху имота има 
следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните 
проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и 
съоръжения и засажда високостеблена растителност.За имота има издадена Скица – проект с 
№ ФО2630/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

9. Поземлен имот № 011088, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 4,474 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 011087 – 
Нива, имот № 011004 – Лозе, имот № 011003 – Лозе, имот № 000298 – Полски път, имот № 
011013 – Лозе, имот № 011012 – Лозе, имот № 011011 – Лозе, имот № 011009 – Лозе. Имотът 
е образуван от имотите с № 011007, № 011006, № 011005. Върху имота има следните 
ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или 
на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2631/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

10. Поземлен имот № 011090, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 1,604 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000226 – 
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Полски път, имот № 011035 – Лозе, имот № 000227 – Полски път, имот № 011039 – Лозе. 
Имотът е образуван от имотите с № 011038, № 011037, № 011036. Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2633/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

11. Поземлен имот № 011091, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 3,656 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000229 – 
Полски път, имот № 011067 – Лозе, имот № 000298 – Полски път, имот № 000230 – Полски 
път, имот № 011074 - Лозе. Имотът е образуван от имотите с № 011073, № 011072, № 011071, 
№ 011070, № 011069, № 011068. Върху имота има следните ограничения: Трайните 
насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2634/14.11.2017 г. на 
Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

12. Поземлен имот № 011092, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 2,927 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 012005 – 
Нива, имот № 011081 – Лозе, имот № 000230 – Полски път, имот № 000298 – Полски път. 
Имотът е образуван от имотите с № 011086, № 011085, № 011084, № 011083, № 011082. 
Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2635/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

13. Поземлен имот № 107841, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 16,342 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 057043 – Пасище, 
мера, имот № 000117 – Населено място. Имотът е образуван от имотите с № 107840, № 
107839, № 107838, № 107837, № 107836, № 107835. За имота има издадена Скица – проект с 
№ ФО2636/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

14. Поземлен имот № 111556, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,571 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000117 – 
Населено място, имот № 112546 – Нива, имот № 111547 – Нива, имот № 111537 – Нива,  
имот № 111542 – Нива, имот № 111999 – Нива, имот № 112547 – Нива. Имотът е образуван 
от имотите с № 111546, № 111545, № 111544, № 111543. За имота има издадена Скица – 
проект с № ФО2637/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

15. Поземлен имот № 111557, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 8,606 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 111525 – Нива, 
имот № 111527 – Нива, имот № 111547 – Нива, имот № 111548 – Нива,  имот № 000117 – 
Населено място, имот № 111553 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 111552, № 
111551, № 111550, № 111549. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2638/14.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

16. Поземлен имот № 113382, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 1,223 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 113139 – Нива, 
имот № 081001 – Пасище, мера, имот № 000117 – Населено място. Имотът е образуван от 
имотите с № 113381, № 113380, № 113379. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2639/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

17. Поземлен имот № 114200, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,650 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 081001 – Пасище, 
мера, имот № 114193 – Нива, имот № 114191 – Нива, имот № 114199 – Нива, имот № 114198 
- Нива. Имотът е образуван от имотите с № 114197, № 114196, № 114195, № 114194. За 
имота има издадена Скица – проект с № ФО2640/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

18. Поземлен имот № 057030, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 6,967 дка,  
местност „Новите лозя - и“ по КВС на гр. Завет, при граници и съседи: имот № 057001 – 
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Нива, имот № 057002 – Нива, имот № 057003 – Лозе, имот № 057023 – Лозе, имот № 000320 
– Полски път, имот № 057029 – Пасище, мера. Имотът е образуван от имотите с № 057028, № 
057027, № 057026, № 057025, № 057024. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО5626/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

19. Поземлен имот № 115135, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 1,506 дка,  
местност „Новите лозя“ по КВС на гр. Завет, при граници и съседи: имот № 115049 – Лозе, 
имот № 115050 – Лозе, имот № 115051 – Лозе, имот № 115079 – Лозе, имот № 000349 – 
Полски път, имот № 115083 – Лозе, имот № 115048 - Лозе. Имотът е образуван от имотите с 
№ 115082, № 115081, № 115080. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО5627/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

20. Поземлен имот № 134355, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 6,798 дка,  
местност „Боза къшла“ по КВС на гр. Завет, при граници и съседи: имот № 000454 – 
Населено място, имот № 134348 – Нива, имот № 134347 – Нива, имот № 000247 – Полски 
път, имот № 134354 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 134353, № 134352, № 
134351, № 134350, № 134349. За имота има издадена Скица – проект с № ФО5628/13.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

21. Поземлен имот № 022030, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 36,513 дка,  
местност „Край село“ по КВС на с. Прелез, при граници и съседи: имот № 022012 – Спец. 
предназначение, имот № 022028 – Нива, имот № 022004 – Нива, имот № 022003 – Нива, имот 
№ 022002 – Нива, имот № 058004 – Прокар, имот № 000062 – Населено място, имот № 
022006 – Нива, имот № 022018 – Лозе, имот № 022019 - Лозе. Имотът е образуван от имотите 
с № 022022, № 022021, № 022020, № 022017, № 022016, № 022015, № 022014, № 022013. 
Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до 
крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и 
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За 
имота има издадена Скица – проект с № ФО2617/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

22. Поземлен имот № 037011, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,588 дка,  
местност „Край село“ по КВС на с. Прелез, при граници и съседи: имот № 060001 – Пасище, 
мера, имот № 037001 – Нива, имот № 037002 – Нива, имот № 000062 – Населено място, имот 
№ 037010 – Нива, имот № 037009 – Нива, имот № 000062 – Населено място, имот № 000138 
– Полски път. Имотът е образуван от имотите с № 037006, № 037005, № 037004, № 037003. 
За имота има издадена Скица – проект с № ФО2618/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

23. Поземлен имот № 021073, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 0,829 дка,  
местност „Турски лозя“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 021013 – Нива, 
имот № 021031 – Нива, имот № 021035 – Нива, имот № 021034 – Нива, имот № 021045 – 
Нива, имот № 021049 – Пасище, мера, имот № 021048 – Нива, имот № 000140 – Полски път. 
Имотът е образуван от имотите с № 021038, № 021037, № 021036. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2128/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

24. Поземлен имот № 023012, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,408 дка,  
местност „Турски лозя“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 023008 – Нива, 
имот № 023009 – Нива, имот № 023010 – Нива, имот № 023011 – Нива, имот № 023006 – 
Нива, имот № 023007 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 023005, № 023004, № 
023003, № 023002, № 023001. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2129/14.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

25. Поземлен имот № 029026, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,290 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 029008 – Нива, имот 
№ 000115 – Полски път, имот № 029002 – Нива, имот № 029003 – Нива, имот № 000074 – 
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Жил. територия, имот № 029009 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 029007, № 
029006, № 029005, № 029004. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2130/14.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

26. Поземлен имот № 056121, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 12,496 дка,  
местност „Юсеин гьол“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 056079 – Нива, 
имот № 056004 – Нива, имот № 000089 – Полски път, имот № 056006 – Нива. Имотът е 
образуван от имотите с № 056109, № 056108, № 056107. За имота има издадена Скица – 
проект с № ФО2131/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

27. Поземлен имот № 035019, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 1,103 дка,  
местност „Край село“ по КВС на с. Веселец, при граници и съседи: имот № 035004 – Нива, 
имот № 035003 – Нива, имот № 035006 – Нива, имот № 000001 – Жил. територия, имот № 
035005 - Нива. Имотът е образуван от имотите с № 035017, № 035016, № 035015, № 035014. 
За имота има издадена Скица – проект с № ФО1467/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 5, от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  съвет  гр. 
Завет   
         

РЕШИ: 
 
1. Приема и утвърждава обединението на имоти собственост на община Завет в 

землищата на гр. Завет, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец и с. Сушево, като се обособяват 
следните самостоятелни имоти, както следва: 

1.1. Поземлен имот № 011089, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 6,382 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 012001 – 
Пасище, мера, имот № 011008 – Лозе, имот № 011010 – Лозе, имот № 011015 – Лозе, имот № 
011020 – Лозе, . имот № 011022 – Лозе,  имот № 011024 – Лозе,  имот № 011028 – Лозе, имот 
№ 011029 – Лозе,  имот № 011034 – Лозе. Имотът е образуван от имотите с № 011027, № 
011026, № 011025, № 011019, № 011018, № 011017, № 011016. Върху имота има следните 
ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или 
на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2632/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.2. Поземлен имот № 001038, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 4,390 дка,  
местност „Токат сърт“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000149 – 
Полски път, имот № 001010 – Лозе, имот № 000164 – Полски път, имот № 001014 – Лозе. 
Имотът е образуван от имотите с № 001013, № 001012, № 001011. Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2624/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.3. Поземлен имот № 001039, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 4,449 дка,  
местност „Токат сърт“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000149 – 
Полски път, имот № 001030 – Лозе, имот № 000164 – Полски път, имот № 000145 – Полски 
път, имот № 001037 – Лозе. Имотът е образуван от имотите с № 001036, № 001035, № 
001034, № 001033, № 001032, № 001031. Върху имота има следните ограничения: Трайните 
насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
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амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2625/13.11.2017 г. на 
Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.4. Поземлен имот № 003042, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 2,214 дка,  
местност „Токат сърт“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000148 – 
Полски път, имот № 003032 – Лозе, имот № 000150 – Полски път, имот № 003036 – Лозе. 
Имотът е образуван от имотите с № 003035, № 003034, № 003033. Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2626/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.5. Поземлен имот № 004063, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,197 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 097002 – Нива, 
имот № 004005 – Лозе, имот № 004004 – Нива, имот № 000148 – Полски път, имот № 004009 
- Нива. Имотът е образуван от имотите с № 004008, № 004007, № 004006. За имота има 
издадена Скица – проект с № ФО2627/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. 
Завет. 

1.6. Поземлен имот № 004064, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 6,048 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 004027 – 
Пасище,мера, имот № 004013 – Нива, имот № 004012 – Нива, имот № 004011 – Нива, имот № 
097003 – Нива, имот № 004060 – Пасище, мера. Имотът е образуван от имотите с № 004017, 
№ 004016, № 004015, № 004014. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2628/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.7. Поземлен имот № 004065, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 7,621 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 004061 – 
Пасище,мера, имот № 004026 – Пасище, мера, имот № 097004 – Нива, имот № 004062 – Лозе, 
имот № 097005 – Нива, имот № 004061 – Пасище, мера, имот № 004032 – Пасище, мера. 
Имотът е образуван от имотите с № 004031, № 004030, № 004029, № 004028. За имота има 
издадена Скица – проект с № ФО2629/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. 
Завет. 

1.8. Поземлен имот № 004066, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 9,842 дка,  
местност „Янката“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 095001 – 
Пасище,мера, имот № 004052 – Нива, имот № 004051 – Пасище, мера, имот № 004053 – 
Нива, имот № 004061 – Пасище, мера, имот № 004043 – Пасище, мера, имот № 004042 – 
Нива, имот № 000148 – Полски път, имот № 004047 – Пасище, мера. Имотът е образуван от 
имотите с № 004044, № 004049, № 004050, № 004048, № 004046, № 004045. Върху имота има 
следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните 
проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и 
съоръжения и засажда високостеблена растителност.За имота има издадена Скица – проект с 
№ ФО2630/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.9. Поземлен имот № 011088, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 4,474 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 011087 – 
Нива, имот № 011004 – Лозе, имот № 011003 – Лозе, имот № 000298 – Полски път, имот № 
011013 – Лозе, имот № 011012 – Лозе, имот № 011011 – Лозе, имот № 011009 – Лозе. Имотът 
е образуван от имотите с № 011007, № 011006, № 011005. Върху имота има следните 
ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или 
на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2631/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.10. Поземлен имот № 011090, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 1,604 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000226 – 
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Полски път, имот № 011035 – Лозе, имот № 000227 – Полски път, имот № 011039 – Лозе. 
Имотът е образуван от имотите с № 011038, № 011037, № 011036. Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2633/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.11. Поземлен имот № 011091, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 3,656 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000229 – 
Полски път, имот № 011067 – Лозе, имот № 000298 – Полски път, имот № 000230 – Полски 
път, имот № 011074 - Лозе. Имотът е образуван от имотите с № 011073, № 011072, № 011071, 
№ 011070, № 011069, № 011068. Върху имота има следните ограничения: Трайните 
насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2634/14.11.2017 г. на 
Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.12. Поземлен имот № 011092, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 2,927 дка,  
местност „Иванов чифлик“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 012005 – 
Нива, имот № 011081 – Лозе, имот № 000230 – Полски път, имот № 000298 – Полски път. 
Имотът е образуван от имотите с № 011086, № 011085, № 011084, № 011083, № 011082. 
Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2635/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.13. Поземлен имот № 107841, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 16,342 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 057043 – Пасище, 
мера, имот № 000117 – Населено място. Имотът е образуван от имотите с № 107840, № 
107839, № 107838, № 107837, № 107836, № 107835. За имота има издадена Скица – проект с 
№ ФО2636/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.14. Поземлен имот № 111556, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,571 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 000117 – 
Населено място, имот № 112546 – Нива, имот № 111547 – Нива, имот № 111537 – Нива,  
имот № 111542 – Нива, имот № 111999 – Нива, имот № 112547 – Нива. Имотът е образуван 
от имотите с № 111546, № 111545, № 111544, № 111543. За имота има издадена Скица – 
проект с № ФО2637/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.15. Поземлен имот № 111557, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 8,606 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 111525 – Нива, 
имот № 111527 – Нива, имот № 111547 – Нива, имот № 111548 – Нива,  имот № 000117 – 
Населено място, имот № 111553 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 111552, № 
111551, № 111550, № 111549. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2638/14.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.16. Поземлен имот № 113382, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 1,223 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 113139 – Нива, 
имот № 081001 – Пасище, мера, имот № 000117 – Населено място. Имотът е образуван от 
имотите с № 113381, № 113380, № 113379. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО2639/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.17. Поземлен имот № 114200, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,650 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Брестовене, при граници и съседи: имот № 081001 – Пасище, 
мера, имот № 114193 – Нива, имот № 114191 – Нива, имот № 114199 – Нива, имот № 114198 
- Нива. Имотът е образуван от имотите с № 114197, № 114196, № 114195, № 114194. За 
имота има издадена Скица – проект с № ФО2640/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

1.18. Поземлен имот № 057030, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 6,967 дка,  
местност „Новите лозя - и“ по КВС на гр. Завет, при граници и съседи: имот № 057001 – 
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Нива, имот № 057002 – Нива, имот № 057003 – Лозе, имот № 057023 – Лозе, имот № 000320 
– Полски път, имот № 057029 – Пасище, мера. Имотът е образуван от имотите с № 057028, № 
057027, № 057026, № 057025, № 057024. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО5626/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.19. Поземлен имот № 115135, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 1,506 дка,  
местност „Новите лозя“ по КВС на гр. Завет, при граници и съседи: имот № 115049 – Лозе, 
имот № 115050 – Лозе, имот № 115051 – Лозе, имот № 115079 – Лозе, имот № 000349 – 
Полски път, имот № 115083 – Лозе, имот № 115048 - Лозе. Имотът е образуван от имотите с 
№ 115082, № 115081, № 115080. За имота има издадена Скица – проект с № 
ФО5627/13.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.20. Поземлен имот № 134355, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 6,798 дка,  
местност „Боза къшла“ по КВС на гр. Завет, при граници и съседи: имот № 000454 – 
Населено място, имот № 134348 – Нива, имот № 134347 – Нива, имот № 000247 – Полски 
път, имот № 134354 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 134353, № 134352, № 
134351, № 134350, № 134349. За имота има издадена Скица – проект с № ФО5628/13.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.21. Поземлен имот № 022030, с начин на трайно ползване: Лозе, с площ 36,513 дка,  
местност „Край село“ по КВС на с. Прелез, при граници и съседи: имот № 022012 – Спец. 
предназначение, имот № 022028 – Нива, имот № 022004 – Нива, имот № 022003 – Нива, имот 
№ 022002 – Нива, имот № 058004 – Прокар, имот № 000062 – Населено място, имот № 
022006 – Нива, имот № 022018 – Лозе, имот № 022019 - Лозе. Имотът е образуван от имотите 
с № 022022, № 022021, № 022020, № 022017, № 022016, № 022015, № 022014, № 022013. 
Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до 
крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и 
съоръжения и засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За 
имота има издадена Скица – проект с № ФО2617/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

1.22. Поземлен имот № 037011, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 23,588 дка,  
местност „Край село“ по КВС на с. Прелез, при граници и съседи: имот № 060001 – Пасище, 
мера, имот № 037001 – Нива, имот № 037002 – Нива, имот № 000062 – Населено място, имот 
№ 037010 – Нива, имот № 037009 – Нива, имот № 000062 – Населено място, имот № 000138 
– Полски път. Имотът е образуван от имотите с № 037006, № 037005, № 037004, № 037003. 
За имота има издадена Скица – проект с № ФО2618/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

1.23. Поземлен имот № 021073, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 0,829 дка,  
местност „Турски лозя“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 021013 – Нива, 
имот № 021031 – Нива, имот № 021035 – Нива, имот № 021034 – Нива, имот № 021045 – 
Нива, имот № 021049 – Пасище, мера, имот № 021048 – Нива, имот № 000140 – Полски път. 
Имотът е образуван от имотите с № 021038, № 021037, № 021036. За имота има издадена 
Скица – проект с № ФО2128/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.24. Поземлен имот № 023012, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,408 дка,  
местност „Турски лозя“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 023008 – Нива, 
имот № 023009 – Нива, имот № 023010 – Нива, имот № 023011 – Нива, имот № 023006 – 
Нива, имот № 023007 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 023005, № 023004, № 
023003, № 023002, № 023001. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2129/14.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.25. Поземлен имот № 029026, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 4,290 дка,  
местност „Къшла“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 029008 – Нива, имот 
№ 000115 – Полски път, имот № 029002 – Нива, имот № 029003 – Нива, имот № 000074 – 
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Жил. територия, имот № 029009 – Нива. Имотът е образуван от имотите с № 029007, № 
029006, № 029005, № 029004. За имота има издадена Скица – проект с № ФО2130/14.11.2017 
г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.26. Поземлен имот № 056121, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 12,496 дка,  
местност „Юсеин гьол“ по КВС на с. Сушево, при граници и съседи: имот № 056079 – Нива, 
имот № 056004 – Нива, имот № 000089 – Полски път, имот № 056006 – Нива. Имотът е 
образуван от имотите с № 056109, № 056108, № 056107. За имота има издадена Скица – 
проект с № ФО2131/14.11.2017 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Завет. 

1.27. Поземлен имот № 035019, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 1,103 дка,  
местност „Край село“ по КВС на с. Веселец, при граници и съседи: имот № 035004 – Нива, 
имот № 035003 – Нива, имот № 035006 – Нива, имот № 000001 – Жил. територия, имот № 
035005 - Нива. Имотът е образуван от имотите с № 035017, № 035016, № 035015, № 035014. 
За имота има издадена Скица – проект с № ФО1467/14.11.2017 г. на Общинска служба по 
земеделие – гр. Завет. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с актове за собственост на новообразуваните имоти. 

       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 решението 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 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25  от 18.12.2017  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
      Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект – 

магазин № 2 в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97. 
                                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                                                                                                                                                                                             
        Общинският съвет гр.Завет  със 17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 277 
 

Със свое Решение № 250 от Протокол № 22/15.09.2017 г. Общински съвет – гр. Завет 
възложи на Кмета на община Завет да извърши необходимите действия за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. магазини собственост на 
община Завет. Търгът беше проведен на 18.10.2017 г., в резултат на което за Магазин № 1 и 
№ 3 бяха сключени договори за отдаване под наем за срок от 5 години. Последният обект – 
Магазин № 2 остана свободна поради факта, че спечелилия търга участник писмено заяви 
своето желание да се откаже от подписването на договора. Предвид това кмета на община 
Завет покани за сключване на договор класирания на второ място участник, което също 
отказа да подпише договора. Съгласно Чл. 135, ал.3 от Наредба № 2 ако и вторият участник, 
определен за спечелил търга, откаже, търгът се прекратява със заповед на кмета на община 
Завет. За свободния магазин № 2 има интерес за наемане от гражданите на община Завет, 
затова е необходимо да се обяви нова процедура за   отдаване под наем чрез публичен търг с 
явно наддаване на самостоятелен обект – магазин № 2. В Закона за общинската собственост 
(чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 и ал. 3) и Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет (чл. 25, ал. 1, ал. 2, ал. 4, 
ал. 5 и ал. 6) е определен редът за отдаване под наем на имоти – частна общинска 
собственост. Съгласно чл. 20 ал.6 от Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет начална 
месечна наемна цена се определя съгласно Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за 
базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 
Въпросният имот се намира в I зона в гр. Завет и месечна наемна цена е 3,72 лв. без ДДС на 1 
кв.м. за обекти – магазини, като крайната цена се умножава с корекционни коефициенти за 
физическото състояние на обектите и площта  на имота съгласно чл. 6  и чл. 7 от Наредба 7 
на Общиснки съвет гр. Завет. Магазин № 2 е масивна сграда със светла площ 16,4 кв.м. 

  Корекционния коефициент за физическото състояние на обекта и площта  на имота е 
1, предвид това в крайната цена на имота няма промяна, 61,01 лв. без ДДС начална наемна 
цена за месец. За имота има съставен АПЧОС № 758/14.09.2017 г.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост във връзка  чл. 25, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 2 на 
Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
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имущество  и чл.1, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 6 и чл. 7 от Наредба 7 на Общиснкия 
съвет гр. Завет, Общинският  съвет  гр. Завет Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                       
 
1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с явно наддаване на 

обект - Магазин № 2 със светла площ 16,4 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 84 УПИ VII  – „За 
музей и КОО“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед № 
349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № УД-02-09-211/07.06.2016 г. на кмета на община Завет, с 
административен адрес гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97  – частна общинска 
собственост. 
      2. Определя начална тръжна цена на имота: 61,01 лв. наем за месец.  

       3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната тръжна 
цена. 

       4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 % от 
началната тръжна цена. 

       5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
отдаване под наем на горепосочения имот по законоустановения ред.   

       6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 
неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 

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

       Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 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 
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                                                       ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  25  от  18.12.2017  година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
        Промяна на начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 
собственост в землището на с. Сушево.  
                                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
                                                                                                                                                                                                             

Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 2(двама), отсъстват  - 0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
                          
                                                            РЕШЕНИЕ  № 278 

 
Община Завет е собственик на 6 броя недвижими имота в землището на с. Сушево, както 

следва: 
1. Поземлен имот с № 020033, с площ 0,296 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 

землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 277/29.08.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-656/20.11.2017 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии; 

2. Поземлен имот с № 020035, с площ 0,256 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 263/18.08.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-658/20.11.2017 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии; 

3. Поземлен имот с № 026004, с площ 4,329 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 261/18.08.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-657/20.11.2017 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии; 

4. Поземлен имот с № 026010, с площ 2,676 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 260/18.08.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-659/20.11.2017 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии; 
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5. Поземлен имот с № 027011, с площ 0,897 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 253/18.08.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-655/20.11.2017 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии; 

6. Поземлен имот с № 068007, с площ 1,405 дка, трета категория, местност „Лозята“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 254/18.08.2017 г. В 
писмо с Вх.№ УД-02-20-654/20.11.2017 г. от РИОСВ, е посочено, че за имота няма въведени 
забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 
заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за 
управление на защитени зони или защитени територии. 

Гореизброените имоти са включени в протокола за разпределение на пасища, мери за 
2017 г., но за същите не са проявени интереси за сключване на договори за отдаване под 
наем, видно е, че в настоящия си вид имотите ще останат свободни. Съгласно Чл. 11, ал. 1 от 
Закона за общинска собственост имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в 
интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър 
стопанин. С промяната на НТП на имотите от пасище, мера в други земеделски територии ще 
бъде възможно удовлетворяването на нуждите на населението на общината.  

Съгласно чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за 
други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона. 

Чл. 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ) гласи: „Собственикът 
свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение.“ 

Според чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ „Собственикът на земеделска земя или 
упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде 
заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на 
имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване 
- пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция 
по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани 
или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени 
зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в 
обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи", може да се извършва само 
след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 
33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители“.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 3 и чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска 
собственост, Общинският съвет, гр. Завет  

 
 
                                                           РЕШИ:      
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   1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване (НТП) от пасище, 
мера на други земеделски територии на имоти публична общинска собственост, както 
следва: 

  1.1. Поземлен имот с № 020033, с площ 0,296 дка, трета категория, местност „Къшла“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 277/29.08.2017 г.  

  1.2. Поземлен имот с № 020035, с площ 0,256 дка, трета категория, местност „Къшла“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 263/18.08.2017 г.  

 1.3. Поземлен имот с № 026004, с площ 4,329 дка, трета категория, местност „Къшла“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 261/18.08.2017 г.  

 1.4. Поземлен имот с № 026010, с площ 2,676 дка, трета категория, местност „Къшла“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 260/18.08.2017 г.  

  1.5. Поземлен имот с № 027011, с площ 0,897 дка, трета категория, местност „Къшла“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 253/18.08.2017 г.  

  1.6. Поземлен имот с № 068007, с площ 1,405 дка, трета категория, местност „Лозята“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 254/18.08.2017 г.  

  2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими 
фактически и правни действия за изпълнение на решението, включително да подаде 
заявления до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно 
ползване на имотите. 

  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. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25 от 18.12.2017  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
       Определяне представител на Община Завет за участие в Областна  комисия  за  
изработване на областна  здравна  карта 
                                                                                    Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС  

 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 0(нула), прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 279 

 
Във връзка с  предстоящо изготвяне на Национална здравна карта, чрез която се 

определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна 
извънболнична и болнична медицинска помощ, в деловодството на Общинския съвет е 
постъпило писмо  с Изх. № 08-00-260 от 28.11.2017 година  от  Министъра на 
здравеопазването  - г-н Кирил Ананиев, в което е отправено искане за определяне на 
представител на  Община Завет  в  комисията за изработване  на здравна карта  на област 
Разград. 

 Съгласно  чл.29, ал. 2 и ал. 3 от  Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) Националната 
здравна карта се изработва  въз основа на областни здравни карти. За изработване на 
областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка 
област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна 
инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама 
представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на 
районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната 
колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един 
представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, 
признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в 
съответната област. Областният управител е председател на комисията. 

При определяне представителя на общината в комисията за изработване на областна  
здравна карта, следва  да бъде спазена разпоредбата на  чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ, съгласно която  
той се определя по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

        С Решение №213 , прието по Протокол №20 от  06.07.2017 година, Общинският съвет 
гр. Завет  е определил  г-н Ертан  Сали Бахар – зам.-кмет на Община Завет за представител на 
Община Завет  в Областната комисия  за  изработване на областната здравна карта  на  
област  Разград.  
        С писмо Изх.№ 04-03-006-001/11.12.2017 г. на Областния управител на област Разград  
се  указва, че  представителите на общините, следва да бъдат определении с решение на 
Общинския съвет и  заповед  на кмета на общината след датата на писмото на  Министъра на 
здравеопазването. 
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В тази връзка трябва  да определим представител на Община Завет  в  комисията за 
изработване  на здравна карта  на област Разград. 

Отчитайки професионалната компетентност в областта на здравеопазването, за 
представител на Община Завет в комисията за изработване  на здравна карта  на област 
Разград предлагам г-н Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет гр. Завет 
и  член на Постоянната комисия по здравеопазване  при Националното сдружение на 
общините в РБ. 

        Предвид  гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната  администрация  във връзка с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от 
Закона за лечебните заведения и писмо Изх. № 08-00-260 от 28.11.2017 година на  Министъра 
на здравеопазването,  Общинският съвет  гр. Завет   

 
 

                                                              РЕШИ: 
 

            1. Отменя Решение №213 , прието по Протокол №20 от  06.07.2017 година на 
Общинския съвет гр. Завет. 
 2. Определя г-н Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет гр. Завет 
за представител на Община  Завет  в комисията за  изработване  на областна здравна  карта  
на област  Разград. 
            3. Възлага на Кмета на Община Завет да  уведоми  своевременно  Министъра на 
здравеопазването  за  представителя на Община  Завет във връзка с  назначаването му  в 
комисията за  изработване  на областна здравна  карта  на област  Разград. 

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

 
 
 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25 от 18.12.2017  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
         Предоставяне на  еднократни парични  помощи. 

                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 0(нула), прие следното 
 

                                                             РЕШЕНИЕ  № 280 
 

              В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода от  края на  месец 
ноември  и месец декември  на тази година   са  постъпили  8  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 8 лица, посочени  в  
настоящето предложение.  

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

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на  
Юсмен Шукри  от гр. Завет,  ул. «Кирил и Методий» № …. за лична карта. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на  
Ширин  Ибрям от гр.  Завет, Калето № …  за неотложни  социални нужди. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на  
Неда  Василева, Брестовене,   ул. Г.Бенковски №  … за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева на 
Айшегюл  Курт,  с. Прелез,  ул. Байкал № … за лекарства. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на 
Шенай  Асенова, с. Острово, П.Пенев № … за неотложни  социални нужди. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)   лева на 
Виолета  Радева,  Брестовене, Хан Кубрат  № …за  погребение на майка и. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Кадрие Алиш,  Завет, Вихрен № …. за лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Хасан   Хасан, с.Острово, ул. «Хемус № ….. за лечение 

 
Всичко  раздадени средства: 480.00 лева 
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              9. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

  10. 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 
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                                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                        
                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25 от 18.12.2017  година 
 

ПО ОСМА  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 2017 година. 
                                                                                              Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 
       Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 281 

 
Бюджетът на Община Завет за 2017 година е приет с Решение № 168 с Протокол № 15 

от 25.01.2017 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация 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 2017 година. 

В отчета за касовото изпълнение на бюджета за месец ноември 2017 г. се вижда 
преизпълнение на някои приходни параграфи и това от своя страна води до актуализация на 
приходната и разходна част на бюджета на Община Завет за 2017 година.  

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
124, ал. 2 и  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 2017 година: 
 

1.1. Променя плана на приходната и разходната част по функции, дейности и параграфи, 
съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 2, както следва: 
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Приложение № 1 

     

ПЛАН 

на приходната част 

на бюджета на Община Завет за 2017г.  

     

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.11.2017г. 

корекция към 
18.12.2017 

актуализиран 
годишен план 

Общо   334189 22053 356242 

Приходи и доходи от собственост 
24-00 86767 13449 100216 

Приходи от наеми на земя 24-06 86767 13449 100216 
Общински такси 27-00 277213 13578 290791 

за битови отпадъци 27-07 277213 13578 290791 

Помощи, дарения и др.  
безвъзм. Получени 
 суми от страната 

45-00 8310 8604 16914 

текущи помощи и дарения от страната 
45-01 8310 8604 16914 

Помощи, дарения и др.  
безвъзм. Получени 
 суми от страната 

78-00 -38101 -13578 -51679 

текущи помощи и дарения от страната 
78-88 -38101 -13578 -51679 
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1.2. Актуализира план-сметката за разходите по дейност 623 „Чистота“ по видове 
дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2017г. съгласно 
Приложение  № 3  
 
 

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 
  Било         Корекция        Става 

 Общо разходи 20 000                 0           20 000 
 Разходи на Общинска администрация 20 000                 0           20 000 

 § 5200 – Придобиване на  ДМА 20 000                 0           20 000 
 § 5203 – Закупуване на съдове за бит.отпад.  20 000                0           20 000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"           0                0                    0 

 § 10 00 - Издръжка           0                0                    0 
 § 10-20 – Разходи за външни услуги (измиване и 

дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи 
автомобили 

          0                0                    0 
 

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

 
                                                           Общо разходи                             250 212        13 578       263 790 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"   212 111            0         212 111 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения    80 000            0           80 000 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя  15 000             0            15 000 

 
 

         Приложение № 2 

        ПЛАН 
         на разходната част 

               на бюджета на Община Завет за 2017г. 

 

     
вид разход §§ уточнен  

годишен план към 
30.10.2017г. 

корекция към 
18.12.2017 

актуализиран 
годишен план 

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

87136 22053 109189 

6 1 604 ДЕЙНОСТ  
Осветление на улици и площади 

40000 13449 53449 

Издръжка  40000 13449 53449 
вода, гориво и енергия 10-16 40000 13449 53449 

7 3 759 ДЕЙНОСТ  
Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата 

47136 8604 55740 

Издръжка 10-00 47136 8604 55740 
разходи за външни услуги 10-20 29401 5604 35005 
др.неквалифицирани р-ди 10-98 17735 3000 20735 
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 § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата    9 000             0              9 000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя    4 000             0             4 000 
 § 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател   2 000             0             2 000 

 § 10 00 - Издръжка 117 111             0          117 111 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло    1 050              0              1 050 
 § 10 15 - Материали  32 311              0             32 311 
 § 10 16 - Вода, горива, енергия  66 350              0            66 350 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги 17 400               0             17 400 

 Заета щатна численост - брой       11               0                  11                
 Разходи на Общинска администрация 38 101         13 578          51 679 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

38 101        13 578          51 679 

   
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 
        Общо  разходи                                                                                 54 460             0            54 460                                                                                  

   Разходи на Общинскаадминистрация за 
депониране и отчисления 54 460              0             54 460 

 
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./ 10 600              0             10 600 

 - 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. 

40000             0            40 000 

     - 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.) 

  3 860               0              3 860 

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

 
                                            Общо  разходи                                               49 000           0            49 000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"        3 000          0               3 000 

 § 10 00 - Издръжка      3 000           0               3 000 
 § 1020 -Разходи за почистване  и оформяне на 

траншеи по торища в населените места от община 
Завет и поддържане на закрити сметища. 
 

 
 
 
 

     3 000           0               3 000                  

 Разходи на Общинскаадминистрация   46 000            0              46 000 
 § 10 00 - Издръжка   46 000            0              46 000 
 § 1020  -Разходи на общинска администрация за   46 000            0              46 000 
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зимно поддържане  и 
снегопочистване  на улици в населените  
места на община Завет.           

 
 Общо разходи:  373 672     13 578           387 250 

   
 

 
2. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 

Община Завет за 2017 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. 
 
4. Настоящото решение подлежи на обжалване 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 
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                                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25 от 18.12.2017  година 
 
        ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
      Промяна на начина на трайно ползване на имоти – частна общинска собственост 
в землищата на с. Брестовене и с. Прелез. 

                                                                                                  Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
                                                             РЕШЕНИЕ  № 282 

 
     Със свои решения Общинският съвет – гр. Завет възложи на кмета на община Завет да 

организира и проведе публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем и продажба 
на земеделски земи в землищата на с. Брестовене и с. Прелез. След организиране на 
процедурите за отдаване под наем и продажба на земеделски земи, същите останаха незаети. 
Видно е, че в настоящия си вид за имотите няма интерес от страна на земеделските 
производители, тъй като те са загубили предназначението си на ниви и са негодни да се 
ползват с това тяхно предназначение.  

Като се има предвид чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска собственост, съгласно който 
имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината 
съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, е необходимо да се 
промени начина на трайно ползване от ниви на пасище/мера. 

По този начин, тези земеделски земи с НТП нива няма да пустеят, дори напротив те 
ще могат да задоволят нуждите на животновъди от пасище и мера, като по този начин от 
една страна община Завет ще реализира допълнителни приходи от наем, а от друга ще бъдат 
удовлетворени нуждите на животновъдите и имотите по този начин ще се управляват в 
интерес на населението. Последните нямат интерес от пустеещи земеделски земи, които да се 
изключени от стопанския оборот, поради това, че са загубили предназначението си. 

Редът за промяна на НТП на земеделските земи (недвижими имоти) е описан в Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗСПЗЗ Собственикът свободно избира начина на ползване на 
земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да 
не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните 
норми. 

Чл. 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ) гласи: „Собственикът 
свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение.“ 

Според чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ „Собственикът на земеделска земя или 
упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде 
заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на 
имота или на части от него за други земеделски нужди. 

 
Община Завет е собственик на 7 броя недвижими имота в землищата на с. Брестовене 

и с. Прелез, които са загубили предназначението си на нива, както следва: 
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1. Поземлен имот с № 095002, с площ 5,000 дка, трета категория, местност „Янката“ в 
землището на с. Брестовене, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 15/18.07.2008 г.  
     2. Поземлен имот с № 112146, с площ 46,213 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Брестовене, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 667/25.01.2017 г.         

          3. Поземлен имот с № 022003, с площ 14,262 дка, трета категория, местност „Край село“ в 
землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 313/04.06.2013 г.  

4. Поземлен имот с № 022004, с площ 10,001 дка, трета категория, местност „Край село“ в 
землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 314/04.06.2013 г.  

5. Поземлен имот с № 022002, с площ 24,099 дка, трета категория, местност „Край село“ в 
землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 338/19.06.2013 г. 

6. Поземлен имот с № 022027, с площ 7,200 дка, трета категория, местност „Край село“ в 
землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 339/19.06.2013 г. 

7. Поземлен имот с № 054001, с площ 23,260 дка, трета категория, местност „Край село“ в 
землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 361/19.06.2013 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 3 и чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска 
собственост, Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:                                              
 

 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване (НТП) от нива на 
пасище,мера на имоти частна общинска собственост, както следва: 

 1.1. Поземлен имот с № 095002, с площ 5,000 дка, трета категория, местност „Янката“ в 
землището на с. Брестовене, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 15/18.07.2008 г.  
      1.2. Поземлен имот с № 112146, с площ 46,213 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Брестовене, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 667/25.01.2017 г.         

           1.3. Поземлен имот с № 022003, с площ 14,262 дка, трета категория, местност „Край 
село“ в землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 
313/04.06.2013 г.  

 1.4. Поземлен имот с № 022004, с площ 10,001 дка, трета категория, местност „Край село“ 
в землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 314/04.06.2013 г.  

 1.5. Поземлен имот с № 022002, с площ 24,099 дка, трета категория, местност „Край село“ 
в землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 338/19.06.2013 г. 

 1.6. Поземлен имот с № 022027, с площ 7,200 дка, трета категория, местност „Край село“ 
в землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 339/19.06.2013 г. 

 1.7. Поземлен имот с № 054001, с площ 23,260 дка, трета категория, местност „Край село“ 
в землището на с. Прелез, община Завет. За имота има съставен АЧОС № 361/19.06.2013 г.  

 2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими фактически и 
правни действия за изпълнение на решението, включително да подаде заявления до 
общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имотите. 

 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. 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

Ерсин  Исмаил ………………..Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25 от 18.12.2017  година 
 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Създаване на аналитичност на инфраструктурните обекти и определяне срок на 
годност на всички амортизируеми активи в  Община Завет.   

                                                                                        E.Бахар –Зам.-кмет на Община    
       

       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 283 

 
Една от особеностите в методологията на бюджетното счетоводство досега е не 

начисляването на амортизации. С поредното указание на Министерство на финансите - 
ДДС 05/30.09.2016г. се регламентира начисляването на амортизации на нефинансови 
дълготрайни активи в отчетността на бюджетните организации. Указанието се издава на 
основание член 164 алинеи 1 и 3 от Закона за публичните финанси и член 67 от ПМС № 
380/2015 г. На основание тези документи бюджетните организации се задължават да 
предприемат необходимите мерки и действия за преминаване към отчитане на начисляването 
на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи, съгласно член 65 от Закона за 
счетоводството, с оглед отразяването на тази информация за пръв път в техните годишни 
оборотни ведомости и финансови отчети за 2017 г. 

С цел преминаване към отчитане на начисляването на амортизации на нефинансовите 
дълготрайни активи съгласно член 65 от Закона за счетоводството със Заповед № УД-02-09-
287/12.07.2017 г. на кмета на Община Завет е назначена комисия със задача да разгледа 
заведените в счетоводните регистри инфраструктурни обекти и да създаде аналитичност на 
същите, също така комисията да определи срок на годност на инфраструктурните обекти и на 
всички амортизируеми активи в Община Завет. Същите са описани подробно в Приложение 
№ 1 и Приложение № 2 към настоящото предложение.  

 В тази връзка, на основание чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 
67, ал. 3 от ПМС № 380/2015 г. с указание на министъра на финансите – ДДС №  05/2016 г. се 
регламентира начисляването на амортизациите на нефинансовите дълготрайни активи в 
отчетността на бюджетните организации.  

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2  от ЗМСМА,  във 
връзка с чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 67, ал. 3 от ПМС № 
380/2015 г.  Указание на министъра на финансите – ДДС №  05/2016 г. , и чл. 65 от Закона за 
счетоводството,  Общински съвет гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:      
 
1. Приема  констативен протокол за аналитичност на инфраструктурни обекти – 

Приложение № 1; 
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2. Приема констативен протокол за определяне срока на годност на амортизируемите 
активи – Приложение № 2; 

3. Задължава  Кмета на Община Завет да предприеме необходимите действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

4. Съгласно чл. 60, ал.1 от АПК дава предварително изпълнение на настоящото 
решение. 

5. 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. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №25 от 18.12.2017  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредното  
заседание на  Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград на 11.01.2018г.  

                                                                               Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
 

       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 284 
 

         В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 15.12.2017 година е постъпило писмо 
от Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на „Асоциация 
по ВиК” на обособената территория, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. 
Разград, с което се свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което 
ще се проведе на 11.01.2018г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на решение за промяна на границите на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез  
отпадане на Община Попово. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията 
на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, същите ще 
продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. 
Разград. 

 2. Приемане на решение за промяна на границите на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез  
отпадане на Община Опака. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията 
на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, същите ще 
продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. 
Разград. 

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

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на  АВиК 
предоставя на  Общинския съвет предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред, както 
следва: 

Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК , приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Попово. 
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До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

Решение 2: На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК,  приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Опака. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
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% 

 
Предвид  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 извънредно заседние на  Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, насрочено за 11.01.2018г. (четвъртък) от 14:00 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  извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 
2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
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Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния  ред –  Приемане на решение за промяна на границите на  

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Попово, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК, приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Попово. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за промяна на границите на  

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Опака, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение:   

Решение 2: На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК, приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Опака. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
3.3. По т. 3 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. 

4. 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 
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