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

Протокол  № 46 от 27.09.2019 година 
 

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

община Завет за 2019 година. 
                                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
                                                                                
        Общинският съвет гр. Завет с  10 (десет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали се”– 
2(двама), отсъстват - 5(петима) от проведеното  поименно  гласуване прие следното 

РЕШЕНИЕ  № 496 
 

          1. С Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет са 
утвърдени формулите за финансиране на „делегирани бюджети“ в системата на 
образованието в община Завет за бюджетната 2019 г. 
     2. С Решение № 423 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет бе 
приет бюджета на община Завет за 2019г., както и списък на всички второстепенни 
разпоредители с бюджет и техните бюджети за 2019г. 

В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпиха писма, както 
следва: 

-  Писмо от директора на ПГЗ „К. А. Тимирязев“ гр. Завет с входящ № КО-03-
05-376/10.09.2019г. за извършване на корекция на бюджета и разчета за финансиране на 
капиталовите разходи за закупуване на климатици в размер на  9 000 лева. (съгласно 
Приложение № 1.1.); 

- Писмо от директора на ОП „Воден-2009“ гр. Завет с входящ № УД-02-19-
241/13.09.2019г. за извършена вътрешна промяна на бюджета на предприятието в частта 
на капиталовите разходи за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни 
продукти в размер на 476 лв. (съгласно Приложение № 1.2.) 

3. Община Завет сключи административен договор № BG06RDNP001-7.001-0038-
C01/14.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в 
населени места на община Завет“ на стойност 1 152 716,33 лв. без ДДС. Безвъзмездната 
финансова помощ (БФП), която се предоставя за изпълнението на проекта включва 
финансиране за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), осъществяване на 
авторски надзор, упражняване на строителен надзор, както и разходи за проектиране и 
консултантски услуги по подготовка на заявление за кандидатстване и управление на 
проекта. 

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони . 
Съгласно условията за изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г., бенефициентът, т.е. община Завет се задължава по 
време на изпълнението на проекта да постави на видно място временен билборд с 
размери не по-малко от 3 м височина и 4 м широчина за проекти, включващи 
строителство с размер на публичната помощ над 500 000 евро. 
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В изпълнение на гореописаните условия е необходимо закупуване/изработване на 
билбордове по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 
община Завет“. 

По проекта „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 
община Завет“ е необходимо да се  предвидят средства за закупуване на билбордове в 
размер на 4 033 лв. Средствата ще се осигурят от дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа“ от §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 
материални активи“ с източник на финансиране преходен остатък от 2018 г. от целеви 
средства за капиталови разходи, които ще се заложат по §§ 52-03 „Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения “ по дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа“. 

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

чл. 124, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал.4 и  чл. 126 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 2019 г. съгласно Приложение № 1; 
Приложение № 1.1; Приложение № 1.2.; 
 

2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 
2019 година съгласно Приложение № 2; 

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

Община Завет за 2019 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 
(Единна бюджетна класификация). 
 
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  № 46  от  27.09.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА ТОЧКА 
        Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                     Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС   
 

  Общинският съвет гр.Завет  с  9(девет) гласа „За”, „Против”– 1(един), „Въздържали се”– 
2(двама), отсъства - 5(петима) от проведеното  гласуване  прие  следното         

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 497 

     
            В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  от  края на  месец юли  
2019 г. до средата на месец  септември 2019 година  са  постъпили  24  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 23  лица, подробно описании в  настоящето предложение.  

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

 

                                                         РЕШИ:    

 

1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица: 
 

№ 
по 
ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се отпуска 
за: 

Размер 
на ЕПП 
(в лв) 

1 
Раавие Али, Завет, Мусала  Лечение 80 

2 
Злати Андреев, Завет, Калето  Лечение 50 

3 
Рушуд Рашид, Острово, Беласица  Лечение 40 

4 
Сание Мехмед, Завет, Вихрен  Лечение 50 

5 
Сюлбие Мехмед, Завет, Гео Милев  Лечение 50 

6 
Керим Тахир, Острово, Бели Лом  Лечение 40 

7 
Юмгюл Ибрям, Прелез, Пейо Яворов  Социални нужди 50 
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8 
Месут Мехмед, Завет, Лудогорие  Лечение 50 

9 
Зюлфие Селимова, Брестовене, Н. Й. Вапцаров  Лечение 30 

10 
Минка Хаджисимеонова, Завет, Орловска  Лечение 80 

11 
Фарие Реджеб, Острово, Ропотамо  Лечение 50 

12 
Иванка Димова, Брестовене, Дунав  Лечение 80 

13 
Недрет Мустафа, Веселец, Витоша  Социални нужди 50 

14 
Зейнеб Мехмед, Прелез, Шейново  Лечение 50 

15 
Галина  Дамянова, Завет, Тракия  Социални нужди 30 

16 
Сибилджан Сали, Завет, Люлин  Лечение 100 

17 
Емине  Вели, Завет, Люляк  Лечение 50 

18 
Айше Сали, Завет, Люляк  Лечение 50 

19 
Нерман Сюлюман, Завет, Байкал  Социални нужди 50 

20 
Темилиян Темелков, Сушево, Родопи  Лечение 80 

21 
Мехмед Сюлюман, Острово, Мизия  Лечение 100 

22 
Петко Петков, Завет, Цар Калоян  Лечение 40 

23 
Асие Кубуз, Брестовене, Средна гора  Лечение 30 

 
 
Всичко  раздадени средства: 1280.00 лева  

         
         2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на Общинския 
съвет/ . 
         3. Настоящето решение да  се изпрати 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  № 46 от 27.09.2019 година 
 

 
           ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

      Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2019 г. 

                                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                  

         Общинският съвет гр.Завет с 9 (девет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали 

се”– 2(двама), отсъстват - 6(шестима) от проведеното поименно  гласуване  прие следното  
           

РЕШЕНИЕ  № 498 
 

   Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба № 2 на 
ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решения 
№ 403 по Протокол № 38 от 31.01.2019 г.,  № 462 по Протокол № 42 от 18.06.2019 г. и № 487 по 
Протокол № 44 от 29.08.2019 г. Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2019 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 гражданин има заявен интерес за закупуване на недвижим имот собственост 
на община Завет, въпросния имот не е включен в годишната програма, затова е необходимо 
неговото актуализиране. 

Предвид на това предлагам да се направи следното изменение и допълнение в годишната 
програма за 2019 г.: 

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. 27, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

    27. Празно дворно място с площ 700 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Хан Крум“ № 33А 

 
           На основание чл. 8 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 2019 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 19.08.2019 г., към настоящия 
момент предложения по нея не са направени. 

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

 
РЕШИ: 

 
        1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2019 г., както следва: 
       1.1. 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. 27, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

    27. Празно дворно място с площ 700 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Хан Крум“ № 33А 

 
       2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2019 година да се публикува на интернет страницата на 
община Завет след влизане в сила на настоящото решение. 
        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  № 46 от 27.09.2019 година 
 

      ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
          Изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество.                                                    

                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
          Общинският съвет гр.Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 6(шестима)  от проведеното поименно гласуване  прие 
следното    
        

РЕШЕНИЕ  № 499 
 

Със свое Решение № 397 по Протокол № 37 от 13.12.2018 г. на Общински съвет – гр. 
Завет прие Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

В държавен вестник бр. 60 от 30 юли 2019 г. е обнародван Закона за изменение на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., с § 5 от заключителните 
разпоредби на закона се изменя и допълва Закона за общинска собственост, където се 
определя нов ред за ползване на имоти общинска собственост от страна на политическите 
партии. За да бъде синхронизирана наредбата с действащата нормативна уредба е 
необходимо да се измени наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.  

Основни цели, които се поставят с изменението на Наредба № 2 са: 
1. Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 

       Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са 
необходими. 
       Очаквани резултати: 

1. Подобряване на цялостната дейност на прилагане на наредбата; 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

       Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.  
       Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки Общински съвет може да 
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 
       Настоящият проект на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал.2 от Закона за 
нормативните актове е публикуван в интернет страницата на Община Завет, секция 
Общински съвет – Проекти на нормативни актове на 19.08.2019 г., към настоящия момент 
предложения по нея не са направени.  
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      Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка 
с чл. 10, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.2 от Закона за общинска 
собственост, Общинският  съвет гр. Завет   
 
 

РЕШИ: 
 

        1. В Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество се правят следните изменения и допълнения: 
        1.1. Чл. 24, ал.2 се изменя така: 
       „(2) Срокът за безвъзмездното предоставяне на имоти за нуждите на общинските 
ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 
политическите партии се определя с решение на ОС – Завет за всеки конкретен случай, 
освен ако закон и други подзаконови актове по прилагането им не е предвидено друго.“ 
         1.2. Чл. 30, ал.1 се изменя така: 
       „(1) Свободни имоти - частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за 
нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 
предвидени в Закона за политическите партии без търг или конкурс със заповед на кмета 
на общината, по искане на заинтересованите страни след решение на Общинския съвет гр. 
Завет.“  
        1.3. Чл.30, ал.3 се отменя.  

 2. Изменението и допълнението на наредба 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество влиза в сила след публикуването й на интернет 
страницата на община Завет. 

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  № 46 от 27.09.2019 година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
           Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез 
публичен търг с явно наддаване за срок от 2 години.  

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

         Общинският съвет гр.Завет с  11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 6(шестима)  от проведеното поименно гласуване  прие 
следното    

           
РЕШЕНИЕ  № 500 

 
    В деловодството на Община Завет е постъпило искане с Вх. № 94Н-24-

2/07.08.2019 г. от Нуридин Юмер жител на гр. Завет за наемане на част от недвижим имот 
за отглеждане на крави. Имотът за който има интерес за наемане  представлява масивна 
сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със застроена площ 285 кв.м., намираща 
се в двора на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, за същия има съставен АПОС № 
171/26.01.2017 г. 
             Със свое решение Общинския съвет гр. Завет предостави масивната сграда 
„Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със застроена площ 285 кв.м. за безвъзмездно 
управление на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, с отдаването на сградата, ще се 
осигурят допълнителни приходи за училището.  

Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска 
собственост се извършва по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост 
могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след 
решение на общинския съвет. 

Имота може да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс, като годишната начална тръжна цена за частта от имота, ще 
се определи от оценител на недвижими имоти.  

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 
ал. 4, чл. 14, ал. 7  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет 

 
Р Е Ш И : 

 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 

години на част от имот масивна сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със 
застроена площ 285 кв.м., с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград,  квартал 
70, УПИ II  „Средно професионално училище“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, 
обл. Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на община Завет, ул. 
„Освобождение“ № 7.  
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2. Възлага на директора на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ да организира 
процедурата за провеждане на публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от 2 години за имота описан в т.1 на настоящото решение. 

3. Обекта да се ползва само по предназначение. 
4. Директора на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ да възложи на оценител на 

недвижими имоти изготвянето на пазарна оценка на сградата за отдаване под наем. 
5. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена. 
6. Определя депозит за участие в публичния търг за имота - 50 % от началната 

тръжна цена.   
       7. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 

община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и 
такси. 

       8. Настоящото решение да бъде изпратено на директора на ПГЗ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев“ гр. Завет и на 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  № 46 от 27.09.2019 година 
 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
        Прекратяване на съсобственост между физическо лице и община Завет.                                                                                   

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
 
             Общинският съвет гр.Завет с  12 (дванадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 501 

 
Постъпило е заявление от гражданин за прекратяване на съсобственост върху 

имоти между община Завет и физическо лице. Заявлението с Вх. № 94Ф-59-2/07.05.2019 
г. е подадено от Февзи Билял жител на с. Брестовене, обл. Разград за ликвидиране на 
съсобствеността върху следните имоти: 
         1. Недвижим имот УПИ IV – 356 от кв. 85 по ПУП на с. Брестовене, обл. Разград с 
адрес ул. „Бистрица“ № 7, имотът е с площ 911 кв.м., като общината е собственик на 
120/911 кв.м. ид.ч. от дворното място, съгласно АЧОС № 1033/29.08.2019 г., данъчна 
оценка на имота е 407,60 лева, заявителят е собственик на 791/911 кв.м. ид.ч. от 
дворното място, съгласно н.а. № 170, том V дело № 724/2018 г.; 
         2. Недвижим имот УПИ III – 367 от кв. 85 по ПУП на с. Брестовене, обл. Разград с 
адрес ул. „Бистрица“ № 9, имотът е с площ 1137 кв.м., като общината е собственик на 
131/1137 кв.м. ид.ч. от дворното място, съгласно АЧОС № 1034/29.08.2019 г., данъчна 
оценка на имота е 445,00 лева, заявителят е собственик на 838/1137 кв.м. ид.ч. от 
дворното място, съгласно н.а. № 171, том V дело № 725/2018 г. 
        Със закупуването на общинските имоти заявителят цели да обедини своите имоти, 
чрез изменение на ПУП. Имотите са включени в годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при община Завет за 2019 г.  
        Съгласно чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС прекратяването на съсобственост върху имоти 
между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след 
решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2, 
чрез продажба на частта на общината. 

Предвид Чл. 46, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, съсобствеността 
върху имоти между община Завет, държавата, физически лица или юридически лица се 
прекратява чрез посочените в чл. 36, ал. 1, т.1 - 4 от Закона за общинската собственост 
начини, при прекратяване на съсобственост се изготвят пазарни оценки от лицензиран 
оценител, с който община Завет има сключен договор, са изготвени пазарни оценки на 
имотите, както следва: 
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         1. Недвижим имот УПИ IV – 356 от кв. 85 по ПУП на с. Брестовене, обл. Разград с 
адрес ул. „Бистрица“ № 7, с площ 120/911 кв.м., пазарна оценка на имота е 600 лв., 
данъчна оценка на имота е 407,60 лева; 
         2. Недвижим имот УПИ III – 367 от кв. 85 по ПУП на с. Брестовене, обл. Разград с 
адрес ул. „Бистрица“ № 9, с площ 131/1137 кв.м., пазарна оценка на имота е 655 лв., 
данъчна оценка на имота е 445,00 лева. 

Имайки предвид, че общината разполага с много малка част от идеалните части и че 
реално не може да ползва своите части е целесъобразно да се прекрати съсобствеността, 
като частите на община Завет да се продадат на заявителя, като по този начин ще се 
улесни заявителя да реализира намеренията си за извършване на подобрения на имотите.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.4, чл. 36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от 
Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 46, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общинският 
съвет  гр. Завет 

 
                                                            Р Е Ш И: 

 
 1. Приема експертната оценка на имота представляващ дворно място с площ 

120/911 кв.м. ид.ч. от УПИ IV – 356 от кв. 85 по ПУП на с. Брестовене, обл. Разград в 
размер на     600 лв. без ДДС.  
        2. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ IV – 356 от кв. 85 по ПУП на с. 
Брестовене, обл. Разград, съсобствен между община Завет и Февзи Билял от с. 
Брестовене, община Завет, ул. „Бистрица“ № 7, чрез продажба на общинската част от 
имота – 120/911 кв.м. ид.ч. от дворното място за сумата  600 лв. без ДДС на 
съсобственика. 
        3. Приема експертната оценка на имота представляващ дворно място с площ 
131/1137 кв.м. ид.ч. от УПИ III – 367 от кв. 85 по ПУП на с. Брестовене, обл. Разград в 
размер на     655 лв. без ДДС.  
        4. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ III – 367 от кв. 85 по ПУП на с. 
Брестовене, обл. Разград, съсобствен между община Завет и Февзи Билял от с. 
Брестовене, община Завет, ул. „Бистрица“ № 9, чрез продажба на общинската част от 
имота – 131/1137 кв.м. ид.ч. от дворното място за сумата 655 лв. без ДДС на 
съсобственика. 
        5. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповеди и да сключи договори за 
прекратяване на съсобственост. 
        6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
        Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 
 
 
 
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  № 46 от 27.09.2019 година 
 
 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
       Сключване на договор за замяна за недвижим имот в с. Иван Шишманово.   

                                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
 

        Общинският съвет гр.Завет с  12 (дванадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 
                                                             

РЕШЕНИЕ  № 502 
 
 Постъпило е заявление от Васил Василев жител на гр. Исперих с  Вх. № 94В-87-
2/16.05.2019 г. с искане да сключи договор за замяна за недвижим имот в с. Иван 
Шишманово. Лицето е собственик на недвижим имот с пл. № 2, кв. 8 с адрес с. Иван 
Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10, с площ 1828 кв.м. съгласно н.а. за покупко – 
продажба на недвижим имот с № 47, том II, рег. № 1777, дело № 178 от 2019 г. 
Заявителят желае да строи ново жилище в собствения си имот, съгласно изискванията на 
закона лицето трябва да урегулира имота си, предвид на което трябва да придобие в 
собственост част от недвижим имот с УПИ XI – 2 кв. 8 с адрес с. Иван Шишманово, ул. 
„Ален мак“ № 10, с площ 18/1786 кв.м. собственост на Община Завет съгласно АЧОС № 
1035/02.09.2019 г. В замяна на това заявителят предлага да предаде част от своя имот с 
площ 63 кв.м. попадаща в улична регулация – ок 94-26. Замяната засяга един и същ 
парцел с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10, като общината предава 18 
кв.м. своя собственост намираща се в северната част на имота на заявителя срещу 63 
кв.м. собственост на заявителя намираща се в южната част на имота и попадаща в 
улична регулация. Предвид изискванията на закона е изготвена пазарна оценка, като 
частта на общината е оценена на     72 лв., а частта на заявителя на 252 лв. 
         Съгласно чл. 40, ал.3 изр. второ от ЗОС предложение за замяна до кмета на 
общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти 
по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. 
При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в 
общинския съвет. 
         Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство 
от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския 
съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна. 
               

Предвид гореизложеното на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал.3 и ал. 8 от Закона за общинска 
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собственост и във връзка с чл. 53, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  гр. 
Завет 

 
                                                             
                                                       Р Е Ш И: 

 
 1. Общински съвет – гр. Завет дава съгласие да се сключи договор за замяна с 

лицето Васил Василев жител на гр. Исперих, както следва: 
 1.1. Община Завет придобива в собственост недвижим имот с площ 63 кв.м. 

собственост на Васил Василев жител на гр. Исперих, попадаща в улична регулация на 
улица „Ален Мак“ с ок 94-26, находящ се в с. Иван Шишманово, с пазарна оценка 252          
лв. 

 1.2. Васил Василев жител на гр. Исперих придобива в собственост част от 
недвижим имот УПИ XI – 2 кв. 8 с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10, с 
площ 18/1786 кв.м. собственост на Община Завет съгласно АЧОС № 1035/02.09.2019 г., с 
пазарна оценка      72 лв. 
        2. Приема експертната оценка за имота по т.1. 
        3. Всичките разходи по настоящата процедура са за сметка на заявителя.  
        4. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и да сключи договор за 
замяна с лицето Васил Василев. 
        6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
        Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
 
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  № 46 от 27.09.2019 година 
 

 
ПО  ОСМА  ТОЧКА 
Разпореждане с недвижим имот, собственост на община Завет в гр. Завет. 

                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 
                                                          РЕШЕНИЕ  № 503 

 
         С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2019 г., приета от Общински съвет гр. Завет са определени общинските имоти, които ще 
се продават през 2019 г.  

С продажбата на тези имоти ще се реализират постъпления в бюджета и ще се изпълни 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2019 год. 

В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е определен редът 
за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на сделки по 
разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти изготвянето 
на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса. Оценките се 
одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна сделка. 

За имота има съставен АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвена данъчна 
оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна цена както следва: 
     1. Урегулиран незастроен поземлен имот с площ 700 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 50 
УПИ ХVIII – „За обществено обслужваща сграда“, съгласно действащия ПУП на гр. 
Завет, одобрен със заповед № 349/23.04.1985 год.  и ЧИ със заповед № 217/06.07.2004 г. на 
кмета на община Завет, ул. „Хан Крум“ № 33А. За имота има съставен акт за поправка на 
акт за частна общинска собственост № 1041/13.09.2019 г.  

Данъчна оценка на имота: 3 594,50 лв. 
Пазарна оценка на имота: 4 900,00 лв. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от Наредба № 2 на 
Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинският  съвет  гр. Завет 

   
РЕШИ: 

 
1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот в 

гр. Завет  – частна общинска собственост, както следва: 
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    1.1. Урегулиран незастроен поземлен имот с площ 700 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 
50 УПИ ХVIII – „За обществено обслужваща сграда“, съгласно действащия ПУП на гр. 
Завет, одобрен със заповед № 349/23.04.1985 год.  и ЧИ със заповед № 217/06.07.2004 г. на 
кмета на община Завет, ул. „Хан Крум“ № 33А. За имота има съставен акт за поправка на 
акт за частна общинска собственост № 1041/13.09.2019 г.  

Данъчна оценка на имота: 3 594,50 лв. 
     Пазарна оценка на имота:  4 900,00 лв. 
     Определя начална тръжна цена: 4 900,00 лв.  

2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1. 
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 

продажба 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  № 46 от 27.09.2019 година 
 
 

      ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
 Разпореждане с недвижими имоти, собственост на община Завет в с. 
Брестовене. 
                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
            Общинският съвет гр.Завет с  12 (дванадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 
 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 504 
 

С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета 
от Общински съвет гр. Завет са определени общинските имоти, които ще се продават през 2019 г.  

С продажбата на тези имоти ще се реализират постъпления в бюджета и ще се изпълни 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. 

В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е определен редът за 
продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на сделки по разпореждане, кметът 
на общината възлага на оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на общинското 
имущество, предмет на търга или конкурса. Оценките се одобряват от Общинския съвет при 
вземане на решение за разпоредителна сделка. 

За тези имоти има съставени АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвени данъчни 
оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни цени както следва: 
     1. Урегулиран застроен поземлен имот с площ 2750 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда 
със застроена площ 210 кв.м., находящ се в с. Брестовене кв. 13 УПИ II – 162 „ПСД“, съгласно 
действащия ПУП на с. Брестовене, одобрен със заповед № 573/25.06.1968 год.  и ЧИ със заповед 
№ УД-02-09-401/20.08.2019 г. на Кмета на Община Завет, ул. „Демокрация“ № 8. За имота има 
съставен АЧОС № 1038/13.09.2019 г.  

Данъчна оценка на имота: 24 191,00 лв. 
Пазарна оценка на имота: 30 475,00 лв. 
2. Урегулиран незастроен поземлен имот с площ 2603 кв.м., находящ се в с. Брестовене кв. 13 

УПИ III – 161 „ПСД“, съгласно действащия ПУП на с. Брестовене, одобрен със заповед № 
573/25.06.1968 год.  и ЧИ със заповед № УД-02-09-401/20.08.2019 г. на Кмета на Община Завет, 
ул. „Демокрация“ № 6. За имота има съставен АЧОС № 1039/13.09.2019 г. 

Данъчна оценка на имота: 13 366,40 лв. 
Пазарна оценка на имота: 16 919,50 лв.  
3. Урегулиран незастроен поземлен имот с площ 1574 кв.м., находящ се в с. Брестовене кв. 13 

УПИ V – 1184 „ПСД“, съгласно действащия ПУП на с. Брестовене, одобрен със заповед № 
573/25.06.1968 год.  и ЧИ със заповед № УД-02-09-401/20.08.2019 г. на Кмета на Община Завет, 
ул. „Хан Кубрат“ № 1А. За имота има съставен АЧОС № 1040/13.09.2019 г. 

Данъчна оценка на имота: 8 901,00 лв. 
Пазарна оценка на имота: 10 231,00 лв. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. 
Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  
съвет  гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 
1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имотите в с. Брестовене  – 

частна общинска собственост, както следва: 
    1.1. Урегулиран застроен поземлен имот с площ 2750 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда 
със застроена площ 210 кв.м., находящ се в с. Брестовене кв. 13 УПИ II – 162 „ПСД“, съгласно 
действащия ПУП на с. Брестовене, одобрен със заповед № 573/25.06.1968 год.  и ЧИ със заповед 
№ УД-02-09-401/20.08.2019 г. на Кмета на Община Завет, ул. „Демокрация“ № 8. За имота има 
съставен АЧОС № 1038/13.09.2019 г.  

Данъчна оценка на имота: 24 191,00 лв. 
     Пазарна оценка на имота: 30 475,00 лв. 
     Определя начална тръжна цена: 30 475,00 лв.  

1.2. Урегулиран незастроен поземлен имот с площ 2603 кв.м., находящ се в с. Брестовене кв. 13 
УПИ III – 161 „ПСД“, съгласно действащия ПУП на с. Брестовене, одобрен със заповед № 
573/25.06.1968 год.  и ЧИ със заповед № УД-02-09-401/20.08.2019 г. на Кмета на Община Завет, 
ул. „Демокрация“ № 6. За имота има съставен АЧОС № 1039/13.09.2019 г. 

Данъчна оценка на имота: 13 366,40 лв. 
Пазарна оценка на имота: 16 919,50 лв.     
Определя начална тръжна цена: 16 919,50 лв.  
1.3. Урегулиран незастроен поземлен имот с площ 1574 кв.м., находящ се в с. Брестовене кв. 13 

УПИ V – 1184 „ПСД“, съгласно действащия ПУП на с. Брестовене, одобрен със заповед № 
573/25.06.1968 год.  и ЧИ със заповед № УД-02-09-401/20.08.2019 г. на Кмета на Община Завет, 
ул. „Хан Кубрат“ № 1А. За имота има съставен АЧОС № 1040/13.09.2019 г. 

Данъчна оценка на имота: 8 901,00 лв. 
Пазарна оценка на имота: 10 231,00 лв. 
Определя начална тръжна цена: 10 231,00 лв.  
2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на недвижимите имоти по т. 1. 
3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната тръжна цена. 
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.1 – 50 % от началната 

тръжна цена. 
5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за продажба на 

горепосочените имоти 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  № 46 от 27.09.2019 година 
 
 

     ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Избор на временно изпълняващи длъжността «Кмет на Община» и «Кмет на 

Кметство». 
       Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС   

 
           Общинският съвет гр.Завет с  12 (дванадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 4(четирима) от проведеното гласуване, прие 
следното 
                                                             

РЕШЕНИЕ  № 505 
 

 С Указ №163/16.07.2019 г. на Президента на Република България изборите за 
общински съветници и кметове са насрочени за 27.10.2019 г.  

 
В съответствие с изискванията на чл.161, ал.1 от Изборния кодекс и т.45 от 

Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК,  кандидатите за кмет на община и кмет на 
кметство, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението и след регистрацията 
си в Общинската избирателна комисия до обявяване на резултатите от  изборите. За този 
период те задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен 
годишен отпуск. Крайният срок за регистриране на кандидатите за кметове  е 
регламентиран в чл.414, ал.3 от ИК и за настоящите избори е 24.09.2019 г.  Съгласно 
чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:  «Когато 
кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за 
общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата,  общинският 
съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или 
кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет».  Съгласно чл.42, 
ал.6 от ЗМСМА  изречение второ, за временно изпълняващ длъжността кмет на община се 
избира един от заместник-кметовете. 

 
Съгласно писмо с изх. № МИ-06-326/ 19.09.2019 г. на ЦИК, в случаите когато 

действащ кмет е регистриран за кандидат за кмет на община, район или кметство, за 
времето, в което е в отпуск (от деня, следващ решението за регистрация в ОИК до 
обявяване на резултатите), той определя със своя заповед за временно изпълняващ 
длъжността кмет един от заместник–кметовете на общината, а за кмет на кметство, 
съответното лице, което ще изпълнява функциите на кмет на кметство. 

Общинският съвет не по-късно от 18 октомври 2019 г. – седем дни преди края на 
мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община или 
кметство за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва от 
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новоизбрания кмет. Това може да е същото лице, изпълняващо длъжността в периода, в 
който действащият кмет – кандидат за нов мандат е в отпуск.  

           Общинската избирателна комисия Завет със свое Решение № 31-МИ от 23.09.2019 
година е регистрирала г-н Ахтер Велиев, действащ  кмет на  община,  за кандидат за кмет 
на община. С Решение № 30 от 23.09.2019 година на ОИК са регистрирани за кандидати за  
кмет на кметство следните действащи кметове:  г-н Фикрет  Емин  – кандидат за кмет на 
кметство с.Брестовене,  г-н Бехчет Хадживели – кандидат за кмет на кметство  с.Острово, 
г-н  Гюнер Юдаи – кандидат  за кмет на кметство  с.Веселец,  г-жа Зелиха Руфад – 
кандидат за кмет на кметство с.Прелез,  Ферад Али – кандидат за кмет на кметство с.Иван 
Шишманово.  
           В  кметствата  на община Завет работят  старши специалисти, които познават 
характера на административната работа и могат да поемат отговорностите,  свързани с нея 
. 

Предвид  гореизложеното и на основание чл.161 от Изборния кодекс и чл.21, 
ал.1,т.23 и чл.42, ал.6, изр.2 и ал.8  от  ЗМСМА, Общинският съвет гр. Завет   
                                                              
                                                                   РЕШИ 
 
  
  Определя  длъжностни лица, които считано от 25.10.2019г. до полагането на клетва от 
новоизбраните кметове,  да изпълняват  временно следните длъжности: 

 кмет на община Завет  
 кметове на кметства, 

 както следва: 
             1. За Кмет на Община Завет  в отсъствието на г-н Ахтер Велиев, определя за ВрИД  
«Кмет на  община»  г-н  Ертан Сали Бахар – заместник-кмет на Община Завет; 
    2. За кмет  на  с. Острово  в отсъствието на  г-н Бехчет Хадживели,  определя за 
ВрИД  „Кмет на кметство с. Острово” – г-жа Сибел Сюлейман Идризова–старши 
специалист  в кметство с.Острово;  
             3. За кмет на с. Брестовене в отсъствието на  г-н Фикрет Емин, определя за ВрИД  
„Кмет на кметство с. Брестовене”– г-жа  Нурджихан Османова Велянова - специалист  в 
кметство с.Брестовене; 
             4. За кмет на с. Прелез  в отсъствието на г-жа Зелиха Руфад, определя за ВрИД  
„Кмет на кметство с. Прелез” - г-жа  Айше Максут Адем–старши специалист  в кметство 
с.Прелез ;  
             5. За кмет на с. Веселец  в отсъствието на г-н Гюнер Юдаи,  определя за   ВрИД  
„Кмет на кметство с. Веселец” - г-жа Затие Хасан Халил–старши специалист  в кметство 
с. Веселец;   
            6. За кмет на с. Иван Шишманово  в отсъствието на г-н Ферад Сафет,  определя за  
ВрИД  „Кмет на кметство с. Иван Шишманово” - г-жа  Айше Сали Ахмед - старши 
специалист  в  кметство с. Иван Шишманово. 
            7. Определя основно месечно възнаграждение лицата по т. 1-6 за периода на  
заемане на  длъжността  „ВрИД“, както следва: 
           7.1. За ВрИД кмет на община, съгласно Решение № 422 от Протокол № 
38/31.01.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет; 
           7.2. За ВрИД  кмет на кметство, съгласно Решение № № 421 от Протокол № 
38/31.01.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет в частта за съответното кметство. 
 8. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет  и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
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           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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

22

 
 
 
 

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

Протокол  № 46 от 27.09.2019 година 
 
 

      ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
             Безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост за нуждите на 
общинското ръководство на ПП „ДПС“, находящи се в с. Сушево и с. Иван 
Шишманово за срок от 2 месеца.  

                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
            Общинският съвет гр.Завет с  10 (десет) гласа  „За”, „Против”– 2(двама), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 
 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 506 
 

В деловодството на Община Завет е постъпило искане от Гюнеш Махмуд – 
общински председател на ПП „ДПС“ – Завет с искане за безвъзмездно предоставяне на 
имоти общинска собственост за нуждите на партията по време на кампанията за местните 
избори 2019 г. Имотите за, които е подадено искане са следните: 
             1. Част от недвижим имот - едноетажна масивна сграда със застроена площ 131 
кв.м. с адрес с. Сушево, ул. „Панайот Хитов“ № 3, с акт за частна общинска собственост 
№ 71/22.04.1998 г.; 
             2. Автоспирка със застроена площ 52 кв.м. с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Васил 
Левски“ № 14Б, с акт за частна общинска собственос № 124/19.11.1999 г. 
             Редът за предоставяне на имоти общинска собственост за нуждите на 
политическите партии е описан в чл.14, ал.1 и ал.4 от ЗОС: 
             (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са 
необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на 
общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица; 
             (4) Безвъзмездното предоставяне на имоти по ал.1 за нуждите на общинските 
ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 
политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, 
определен в наредбата по чл.8, ал.2.      

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост за 

нуждите на общинското ръководство на ПП „ДПС“, находящи се в с. Сушево и с. Иван 
Шишманово за срок от 2 месеца, за следните имоти:  
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1.1. Част от недвижим имот - едноетажна масивна сграда със застроена площ 131 
кв.м. с адрес с. Сушево, ул. „Панайот Хитов“ № 3, с акт за частна общинска собственост 
№ 71/22.04.1998 г. 

1.2. Автоспирка със застроена площ 52 кв.м. с адрес с. Иван Шишманово, ул. 
„Васил Левски“ № 14Б, с акт за частна общинска собственос № 124/19.11.1999 г. 

2. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и да сключи договор за 
безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост, подробно описани в т.1. 

       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 

 

                                                                                                                      
 

 

 


