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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 36  от  08.11.2018  година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

        Отчет  за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет                         
и  Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване прие  
 

РЕШЕНИЕ  № 382 
 

       Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките  в страната, след изтичане на всяко 
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява 
от съответния колективен орган.  

 На вниманието на Общинския съвет е предложен Отчет за извършените  разходи за 
командировки от Кмета на Община Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет  за  
третото  тримесечие на 2018 г. 
        Предвид  гореизложеното  и  на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във  връзка с  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет 
 

                                                           РЕШИ:    
           1. Одобрява отчет за  извършените  разходи за командировки от Кмета на Община 
Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет  за  третото  тримесечие на 2018 г., както 
следва: 
                                                                      ОТЧЕТ  
за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя 

на Общинския  съвет  гр. Завет за третото   тримесечие на  2018 г. 
Отчетен период – 

ІІІ-то тримесечие на 2018 г. 
Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 593.37 лв 00.00 лв 
    в т.ч. дневни 120.00 лв 00.00 лв 
              квартирни 473,37 лв 00.00 лв 

 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в седем 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  № 36 от 08.11.2018 година 
 

ПО  ТРЕТА ТОЧКА 
      Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на       
кметовете на кметства в  община Завет. 

                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
        Общинският съвет гр. с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 383 
 

   Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода  VІІ-ІХ  месец на 2018 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл. 4, ал. 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 
средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба 
и вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с чл.27 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 
            Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  
чл. 4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и 
дейности, Общинският съвет гр. Завет  

                                                            РЕШИ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 60 % от 

основната заплата  на  кметовете   на    кметства  с.  Брестовене,  с.Острово,   с.Веселец, с. 
Прелез, с. Сушево, с. Иван Шишманово за  постигнати добри резултати в изпълнение на 
целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на 
реализираната икономия по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”.   

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването 
и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

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

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  №35  от  04.10.2018  година 
 

 ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
        Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 
Кмета на Община Завет.  

                                                                               Докл.:Е.Исмаил – Председател ОбС 
        Общинският съвет гр.Завет  с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 384 
 

        Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода VІІ-ІХ  месец на 2018 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл.4, ал.5 от ПМС № 
67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 
средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба 
и вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 

          Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка  чл. 
4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности, 
Общинският съвет гр. Завет 

                                                                      РЕШИ: 

 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 60 % от основната заплата,  за сметка на 
реализираната икономия  по фонд „Работна заплата” на  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”. 
             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването 
и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

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

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  №  36  от  08.11.2018  година 

 
   ПО  ПЕТА 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 14.11.2018г.  
                                                                                            Докл.:Е.Исмаил – Председател ОбС                                                                        
 
       Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведенот поименно гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 385 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 15.10.2018 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 14.11.2018г. (сряда) от 14:30 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета за 2019 година на основание чл. 20, ал. 3 от  Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване–
Дунав” ЕООД гр. Разград,  като В и К оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 
198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите. 

3. Приемане на решение за  одобряване  на текста  и подписване на Допълнително 
споразумение № 1 към Договор за  стопанисване, поддържане и  експлоатация на В и К 
системите и съоръженията,  и предоставяне на  водоснабдителни и  канализационни  услуги 
№ АВиК – Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез присъединяване  
общините Кубрат и Завет и отпадане на общините Попово и Опака. 

4. 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, т. 2 и т. 3 от дневния ред, 
както следва: 

Решение 1: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл.20, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат 
решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета  за 2019 година 
да е в размер на 9 485,15 лева (девет хиляди, четиристотин осемдесет и пет лева и  
петнадесет стотинки). 
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Решение 2: На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от Закона за водите,  членовете  на 
Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват  Бизнес плана за развитие на 
дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград,  като В и К оператор за 
периода 2017-2021 г. 

Решение 3: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл. 2.2 б, буква 
„б”от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и  канализационните услуги,  
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, одобряват текста  и вземат 
решение  за подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за  стопанисване, 
поддържане и  експлоатация на В и К системите и съоръженията,  и предоставяне на  
водоснабдителни и  канализационни  услуги № АВиК – Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна 
на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  
гр. Разград, чрез присъединяване  общините Кубрат и Завет и отпадане на общините 
Попово и Опака. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 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 34.78 % 
Община Кубрат 12,49% 
Община Завет  7,21% 
Община Лзница  6,31% 
Община Цар Калоян  4,21% 

 
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 14.11.2018г. (сряда) от 14:30 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация  Разград,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    
 
1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 

насроченото  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 препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета за 2019 година на основание чл. 20, ал. 3 от  
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация., представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и 
К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. 
с чл.20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, 
приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета  за 2019 
година да е в размер на 9 485,15 лева (девет хиляди, четиристотин осемдесет и пет лева и  
петнадесет стотинки). 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред - Съгласуване на Бизнес плана за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград,  като В и К оператор за 
периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите. Съгласуване 
на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. 
Разград,  като В и К оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 
от Закон за водите, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията 
по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. 
Разград, да гласува «ПРОТИВ»  следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от 
Закона за водите,  членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват  
Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград,  
като В и К оператор за периода 2017-2021 г. 

3.3. По т. 3 от дневния  ред  - Приемане на решение за  одобряване  на текста  и 
подписване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за  стопанисване, 
поддържане и  експлоатация на В и К системите и съоръженията,  и предоставяне на  
водоснабдителни и  канализационни  услуги № АВиК – Д-002/18.03.2016 г., с оглед 
промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–
Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез присъединяване  общините Кубрат и Завет и отпадане 
на общините Попово и Опака, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4  от 
Закона за водите, във вр. с чл. 2.2 б, буква „б”от Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните 
и  канализационните услуги,  членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, 
одобряват текста  и вземат решение  за подписване на Допълнително споразумение № 1 
към Договор за  стопанисване, поддържане и  експлоатация на В и К системите и 
съоръженията,  и предоставяне на  водоснабдителни и  канализационни  услуги № АВиК – 
Д-002/18.03.2016 г., с оглед промяна на границите на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез присъединяване  общините Кубрат и 
Завет и отпадане на общините Попово и Опака. 
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3.4. По т. 4 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 им.  
             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  №  36  от  08.11.2018  година 
 

   ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
     Утвърждаване на  Вътрешни правила за организацията и реда за  извършване на 
проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси  в Общинския 
съвет гр. Завет. 

                                                                                              Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 386 
 

           На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за извършване 
на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/, 
обн.ДВ  81/2.10.2018г./. Наредбата е приета от Министерския съвет в изпълнение на §2, ал.6 
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество. Тя съдържа правилата за проверка на декларации и за 
установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от закона.  
 Новият закон възложи редица нови функции на органите на местно самоуправление. 
 §3 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл.10 от Наредбата за 
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на 
конфликт на интереси изисква всеки Общински съвет в срок до един месец от влизане в 
сила на наредбата да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението й. 

Тези правила ще бъдат приложими по отношение на - представителите на общината  
в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в 
капитала  или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, 
ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински  съвет – Завет;  управителите и 
членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на 
други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от 
допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата 
на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет - Завет, а също и на 
кметовете на кметства в общината. 

Предвидени са новите функции по изпълнение на закона и наредбата на Общинския 
съвет и на постоянната комисия и нейния председател. Въведени са конкретни правила за 
получаване на декларации за имущество и интереси и несъвместимост от задължените лица, 
тяхната обработка, съхраняване и  унищожаване. 

С оглед на нормативните актове в детайли са разработени и процедурите за 
установяване на конфликт на интереси и проверки на декларациите за имущество и 
интереси и несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.  

Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ,  изградена с Решение № 
329/26.04.2018 г. на Общинския съвет гр. Завет на свое заседание, проведено на 01.11.2018 
г., прие Вътрешни правила за организацията и реда за  извършване на проверка на 
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декларациите и за установяване конфликт на интереси в  Общинския съвет гр. Завет,  които 
предлага на вниманието на Общинския съвет за утвърждаване. 

На своето първо заседание, проведено на 16.05.2018 г.,  Постоянната комисия по чл. 72, 
ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ прие решения, съгласно които: 

1. Определя г-н Назиф Юсеин – член на ПК да приема, вписва  и  съхранява, 
подадените пред комисията декларации по ЗПКОНПИ; 

2. Определя г-н Хюсеин Руфи – Председател на ПК за  регистратор на декларациите по 
ЗПКОНПИ, които се подават през Постоянната комисия, както и да  организира  
публикуването на същите. 

 
Съгласно приетите от Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ, 

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнал  за корупция и конфликт на интереси 
до Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ при Общинския съвет гр. Завет, 
приети по Протокол №3 от 05.07.2018 . на ПК, сигналите се приемат и регистрират във 
входящия дневник на Комисията от всеки член на комисията. 
           С последващи решения, приети по Протокол № 4 от 23.07.2018 година Постоянната 
комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ определи г-н Назиф Юсеин – член на ПК за лице, 
което да води регистър „Сигнали” и регистър „Искания за установяване на конфликт на 
интереси по ал.5 на §2  от ДР на ЗПКОНПИ” 

 
Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във 

връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и 
реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,  
Общинския съвет гр. Завет   

РЕШИ:            
 

1. Утвърждава  Вътрешни правила за организацията и реда за  извършване на проверка 
на декларациите и за установяване конфликт на интереси в  Общински съвет – Завет. 

2. Възлага на Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ, изградена с 
Решение № 329/26.04.2018 г. на Общинския съвет гр. Завет, да осъществява 
функциите на комисията  по чл.12 от Наредбата за организацията и реда за 
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси 
/НОРИПДУКИ/, както и по чл. 3, ал. 5, т.1-15 на Вътрешните правила за 
организацията и реда за  извършване на проверка на декларациите и за установяване 
конфликт на интереси в  Общински съвет – Завет. 

3. Определя г-н Назиф Юсеин – член на ПК за лице, което да приема и съхранява 
декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по §2, ал. 1, т.2, 3, 5 от 
ДР на ЗПКОНПИ, да  обработва данните по декларациите, да унищожава 
информационните носители при наличие на основание за това, да въвежда данни и 
съхранява регистъра на декларациите  при Общинския съвет гр. Завет. 

4. Определя г-н Хюсеин Руфи – Председател на ПК за  регистратор на декларациите по 
чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, които се подават пред Постоянната комисия, както и да  
организира  публикуването на тези, които подлежат на публикация, както и 
публикуването на регистъра на декларациите и списъка на  неподадените в срок 
декларации. 

5. Определя всички членове  на  Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от 
ЗПКОНПИ да получават сигнали и искания за производства за конфликт на 
интереси. 
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6. Определя  г-н Назиф Юсеин – член на ПК, за лице, което да въвежда данните по т. 5 
в регистър  „Сигнали” и регистър „Искания за установяване на конфликт на интереси 
по ал.5 на §2  от ДР на ЗПКОНПИ”. 

7. На основание чл. 4, ал. 5 от НОРИПДУКИ  предоставя достъп  до декларациите по 
чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от лицата по §2, ал. 1, т.2, 3, 5  от ДР на 
ЗПКОНПИ, съответно  до информацията в тях, която не е публична, на всички 
членове на  Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ . 

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

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

 
 
 
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  №  36  от  08.11.2018  година 
 

   ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
       Приемане  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общинския 
съвет гр. Завет   за  обществения ред на територията на община Завет 

                                                                                               Докл.:Е.Исмаил-Председател ОбС 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама)  прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 387 
 

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 1 на 
Общинския съвет гр. Завет    за  обществения ред на територията на община Завет. 

             
            Правно основание: 

               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 

            Наредба № 1 на Общинския съвет гр. Завет за  обществения ред на територията на 
община Завет е приета  с  Решение № 73 по Протокол № 10/31.07.2012г., изм. и доп. с 
Решение №360 по Протокол №52/12.10.2015 г., изм. и доп. с Решение №49 по Протокол 
№05/26.02.2016. на Общинския съвет гр. Завет. 

   При изготвянето на наредбата  не са взети предвид някои от изискванията на Закона 
за защита от шума  в околната среда, който стана особено актуален през последните години. 
Същият определя степента на шумовото натоварване в околната среда и компетенциите на 
държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на 
юридическите лица и едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола 
на шума в околната среда. 

   Съгласно чл. 16а  ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда: Не се допуска 
озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в 
жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч. 
          Според чл. 5, ал. 3 от Наредба № 1 на Общинския съвет гр. Завет се : Забранява се 
провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества и събирания на улици, 
площади, градинки, паркове и други обществени и частни имоти, водещи до нарушаване на 
обществения ред и спокойствието на гражданите извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 часа и 
от 16.00 ч. до 22.00 ч. за времето от 1 октомври до 01 юни и до 24.00 часа през останалата 
част от годината. 
           В тази част  идва противоречието с норматива от по-висок ранг. 

   Чл. 22. от Закона за защита от шума в околната среда гласи, че кметовете на общини 
или упълномощени от тях длъжностни лица: 

  т.2. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и 
урбанизираните територии; 

  т.4. упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а. 
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   В НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 
за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министър 
на здравеопазването и министър на околната среда и водите са определени показателите за 
шум в околната среда, при чието определяне са отчетени границите и степента на 
дискомфорт на гражданите, изложени на шум, в зависимост от характера на шума, времето 
на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите 
и зоните във и извън урбанизираните територии.  

Денонощието е разделено на три периода, като за всеки период е изчислено 
максималното ниво на щума. Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с 
продължителност 12 часа), вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с 
продължителност 4 часа) и нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 
часа). 

В Таблица 2 на Приложение № 2 от НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за 
шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението са регламентирани нивата на шума, както следва: 

      Таблица № 2  

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии 
и извън тях  

Еквивалентно ниво на 
шума в dB(A)  

   ден  вечер  нощ  
1  2  3  4  

1.  Жилищни зони и територии  55  50  45  

2.  Централни градски части  60  55  50  

3.  Територии, подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик  

60  55  50  

4.  Територии, подложени на въздействието на 
релсов железопътен и трамваен транспорт  

65  60  55  

5.  Територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум  

65  65  55  

6.  Производствено-складови територии и зони  70  70  70  

7.  Зони за обществен и индивидуален отдих  45  40  35  

8.  Зони за лечебни заведения и санаториуми  45  35  35  

9.  Зони за научноизследователска и учебна дейност  45  40  35  

10.  Тихи зони извън агломерациите  40  35  35  

 
Това  налага привеждане на Наредба № 1 за  обществения ред на територията на 

община Завет в съответствие с действащата нормативна уредба.  
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2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Наредба № № 1 на Общинския съвет гр. Завет за  

обществения ред на територията на община Завет в съответствие с изискванията на  
нормативната уредба 

3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № № 1 на Общинския 

съвет гр. Завет за  обществения ред на територията на община Завет, не изисква финансови  
средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Наредба № № 1 на Общинския съвет гр. Завет за  обществения ред 

на територията на община Завет с действащата нормативна уредба.  
На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове е 

публикуван проект за изменение и допълнение  на Наредба № № 1 на Общинския съвет гр. 
Завет за  обществения ред на територията на община Завет на интернет страницата на 
Община Завет на 02.10.2018 година. Към настоящия момент, предложения по него не са 
постъпили. 

На вниманието на Общинския съвет  е предложена  Наредба за изм. и доп. на 
Наредба  № 1 на Общинския съвет гр. Завет за  обществения ред на територията на община 
Завет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и чл. 76, ал. 3, чл. 
77 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет гр. Завет 
Общинския съвет гр. Завет   
                                                                    РЕШИ:            
                                                                 
               1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общинския 
съвет гр. Завет за  обществения ред на територията на община Завет, приета с  Решение № 
73 по Протокол № 10/31.07.2012г., изм. и доп. с Решение №360 по Протокол 
№52/12.10.2015 г., изм. и доп. с Решение №49 по Протокол №05/26.02.2016. на Общинския 
съвет гр. Завет,  както следва: 
 

НАРЕДБА  
за изменение и допълнение  на Наредба № 1 на Общинския съвет гр. Завет за  

обществения  ред на територията на община Завет 
(Приета с Решение № 73 по Протокол № 10/31.07.2012г., изм. и доп. с Решение №360  

по Протокол №52/12.10.2015 г., изм. и доп. с Решение №49 по Протокол №05/26.02.2016.) 
 

§1. Чл. 5, ал. 3  придобива следния вид:  
             „ал. 3. Забранява се провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества 
и събирания на улици, площади, градинки, паркове и други обществени и частни имоти, 
водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите извън интервала 
от 08.00 ч. до 14.00 часа и от 16.00 ч. до 23.00 ч. през цялата  годината.„ 

 

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  №  36  от  08.11.2018  година 
 

   ПО  ОСМА  ТОЧКА 
            Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на 

община Завет за 2018 година. 
                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 388 
 

Бюджетът на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 с Протокол № 
26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на разчета за 
финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 2018 година. След анализиране 
на обектите в капиталовия разчет се налага да се промени източника на средства на някои 
обекти с цел разходването им през текущата година.  

В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи докладна записка  С 
Вх. № УД-02-09-205/01.11.2018 г. от Атике Ешреф – кмет на кметство с. Сушево, относно 
недостиг на финансови средства за футболните клубове. Недостигът на средства се изразява 
в това, че се е увеличил броят на футболните групи към Български футболен съюз гр. 
Разград. Футболните клубове се увеличават от 10 на 13. Недостигът е в размер на 3 000 
лева., които ще бъдат осигурени от заложените в първоначалния бюджет за 2018 г. на ФК 
„Адаспор“ с. Острово.  
 

 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.1 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,  Общински съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    
 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2018 г. в частта на субсидията за 
спортните клубове, съгласно Приложение №1 – Справка за разпределение на 
субсидията на спортни клубове в община Завет за 2018 г. 

2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 
2018 година: 

 
2.1. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 

2018 година, съгласно Приложение  № 2 – Разчет за финансиране на 
капиталовите разходи на община Завет за 2018г. 
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3. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 
на Община Завет за 2018 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 
(Единна бюджетна класификация). 

 
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 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  №  36  от  08.11.2018  година 
 

   ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
          Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2018 г. 
                                                                             Докл.: арх.ДенисТатар– Зам.- кмет 

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

РЕШЕНИЕ  № 389 
 

  Съгласно чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската 
собственост, чл.6, ал.1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решения № 290 по 
Протокол № 26 от 26.01.2018 г.,  № 320 по Протокол № 29 от 26.04.2018 г. и № 367 по 
Протокол № 33 от 29.08.2018 г. Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2018 г.  

 Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при 
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни 
условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост 
се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
           От страна на гражданите има заявени интереси за закупуване и наемане на 
недвижими имоти собственост на община Завет, въпросните имоти не са включени в 
годишната програма, затова е необходимо неговото актуализиране. 

Предвид на това предлагам да се направят следните изменения и допълнения в 
годишната програма за 2018 г.: 

В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от 
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“, се добавят две нови точки от т.23 до т.24, както следва:  

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

23. 
Част от едноетажна масивна сграда със ЗП 663 кв.м., находящ се в гр. Завет ул. 
„Лудогорие“ № 6 

24. Част от едноетажна полумасивна сграда със ЗП 215 кв.м.,находящ се в с. Сушево 
ул. „П. Хитов“№ 3 

 
В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 
дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, 
дарения“ се добавя нова т. 49, както следва: 
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№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

49. 
Незастроен, неурегулиран поземлен имот с площ 455 кв.м., находящ се в кв. 42, 
имот с пл. № 1053 с административен адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 56 

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

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове - настоящото предложение за изменение и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при 
Община Завет за 2018 г., както и промените в нея са обявени на населението на Община 
Завет чрез публикуване на интернет страницата на Община Завет, Секция „Проекти на 
нормативни документи” на 05.10.2018 г. Към настоящия момент предложения по него не 
са направени. Сроковете по чл. 7 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове са спазени. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, изр. второ, предл. второ от 
Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на 
ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет гр. Завет  

                                                           РЕШИ:    
 

        1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2018 г., както следва: 
        1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” 
от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“, се добавят две нови точки от т.23 до т.24, както следва:  
 

№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

23. 
Част от едноетажна масивна сграда със ЗП 663 кв.м., находящ се в гр. Завет ул. 
„Лудогорие“ № 6 

24. Част от едноетажна полумасивна сграда със ЗП 215 кв.м.,находящ се в с. Сушево 
ул. „П. Хитов“№ 3 

 

         1.2. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел 
ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 
дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, 
дарения“ се добавя нова т. 49, както следва: 
 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

49. 
Незастроен, неурегулиран поземлен имот с площ 455 кв.м., находящ се в кв. 42, 
имот с пл. № 1053 с административен адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 56 

 
         2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се публикува на 
интернет страницата на община Завет след приемането й. 
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      3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.   
 
 
 

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

                                                            Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  36  от  08.11.2018  година 
 
 

            ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 
           Промяна на вида на собствеността на имот от публична общинска 
собственост за имот в частна общинска собственост и разпореждане с общинска 
собственост в с. Острово. 

                                                                              Докл.: арх.ДенисТатар– Зам.- кмет 
  

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

 
                                                               РЕШЕНИЕ  № 390 
 
            В Община Завет постъпи искане с Вх. № 70-129-9/20.09.2018 г. от „АГРОСЕМ” 
ООД, с. Острово с предложение за частично изменение на квартал 42 по ПУП на с. Острово, 
общ. Завет. 
 С Решение № 376 по Протокол № 35 от 04.10.2018 г., Общинския съвет – Завет 
допусна процедура за изменение на действащия ПУП на с. Острово, общ. Завет с обхват, 
УПИ ХХІ „Краварник“ , УПИ ХХ „Краварник“ и УПИ VІІІ „Телчарник“ и местен път 
собственост на община Завет. В резултат на проекта за изменение на ПУП – ПР на Кв.42 с. 
Острово се образува нов неурегулиран поземлен имот с пл. № 1053 с площ 455 кв.м., 
публична общинска собственост.  
           Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – границите на урегулираните поземлени имоти могат 
да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им изразено със 
заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени 
подписи. 
           Собственикът има инвестиционно намерение да се разшири имота си за сметка на 
имот с пл. № 1053 с площ от 455 кв.м. - общинска собственост. Целта на изменението на 
регулацията е осигуряване на допълнителна площ за новообразуваните УПИ ХХІ за 
„Производствени и складови дейности” и УПИ ХХ за „Производствени и складови 
дейности” с цел изграждане на пилчарници, в следствие на което: 
-  към УПИ ХХІ „Краварник“ се придават 1403 кв.м. от УПИ VІІІ „Телчарник“ и двата 
собственост на възложителя и 194 кв.м. от имот с пл. № 1053 - общинска собственост от кв. 
42 по ПУП на с. Острово съгласно скица-предложение за изменение. 
-  към УПИ ХХ „Краварник“ се придават 1477 кв.м. от УПИ VІІІ „Телчарник“ и двата 
собственост на възложителя и 261 кв.м. от имот с пл. № 1053 - общинска собственост от кв. 
42 по ПУП на с. Острово съгласно скица-предложение за изменение. 
            Видно от  изготвения ПУП – ПР на кв.42 стопански двор в с. Острово е, че имот с 
предназначение местен път се дели на две като по голямата част от имота запазва старото си 
предназначение и остава, като път обслужващ сградите находящи се в стопанския двор. 
Останалата част от местния път се обособява като нов имот с пл. № 1053, което видно от 
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изготвената скица граничи изцяло с частни имоти собственост на „АГРОСЕМ” ООД, 
предвид на това имот с пл. № 1053 е изгубил предназначението си като публична общинска 
собственост и може да се предприемат необходимите действия за смяна на 
предназначението му. Промяната на вида на собствеността на имота от публична в частна 
общинска собственост и разпореждането с него няма да ограничи достъпа до съседните 
имоти.   
 Съгласно чл.6, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите публична общинска собственост, 
които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общински съвет 
за частна общинска собственост, като Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с 
мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 
            Във връзка с изготвянето на договор за продажба е направена пазарна оценка на 
имот с пл. № 1053 от независим лицензиран оценител, като имота е оценен на 2730,00 лв. 
Данъчната оценка на имота е 1545,60 лв. съгласно издадено удостоверение по чл.264, ал.1 
от ДОПК от МДТ – Завет. 
  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и месната администрация, чл. 6, ал. 1, ал.3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 2, ал. 3, ал. 5 и чл. 110, ал. 
1, т. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 3, ал.3, чл.70, ал.1 и ал.2 от Н а р е д б а 
№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет гр. Завет  

                                                           РЕШИ:    
 

 
 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Вътрешна 
обслужваща улица“ на „Производствени и складови дейности”, на поземлен имот с пл. № 
1053 с площ от 455 кв.м., с административен адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 56. 
 2.  Обявява за частна общинска собственост имот с пл. № 1053 с площ от 455 кв.м., 
с административен адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 56. 
 3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на имот с пл. № 1053 с площ от 455 кв.м., с 
административен адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 56. 
            4. Приема изготвената пазарна оценка на имота в размер на 2730,00 лв. без ДДС. 
 5. Възлага на кмета на община Завет да сключи предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от ЗУТ  във връзка с ал. 5 от същия за общински имот с пл. № 1053 с площ от 455 
кв.м.,  на цена 3276,00 лв. с ДДС, със „АГРОСЕМ” ООД. 
 6.  Всички разходи по изготвяне на ПУП-ПР и неговото процедиране са за сметка 
на собственика, по чието искане с Вх. № 70-129-9/20.09.2018 г. се извършват описаните 
действия. 
 7. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Решението подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

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


