
                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                     ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                              Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , обл.Разград 

                                      Протокол № 05 / 03.02.2004 година 
 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

ОТНОСНО: 

                                                

1.1.Разглеждане  молбата на Йордан Маринов от с.Брестовене до Президента на 

Република България за опрощаване на дължимата от него сума към Пенсионно 

осигуряване.                                                    

                                                     Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС   

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е № 35: 

 

 35.Общинският съвет гр.Завет предлага на Президента на Република България да 
опрости на лицето Йордан Маринов  Иванов от с.Брестовене, община гр.Завет , обл.Разград 

дължимата от него сума към НОИ в размер на  675 / шестстотин седемдесет и пет / лева.                      
                        

ОТНОСНО: 

1.2.Непродадените общински имоти,включени в списъка за приватизация в 

периода 1997-2003 година. 

                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е № 36: 

 

 36.Обектите, включени в списъка за приватизация през предходните мандати и 

непродадени , да останат  в списъка и да есе продължат процедурите хо тяхната 
приватизация и през  настоящия мандат. 

  

 

ОТНОСНО:       

1.3.Промяна вида на собствеността на  някои общински имоти-публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

                                                                                      Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е № 37: 

 

           37.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.2, ал.3 

от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет гр.Завет променя вида на собствеността от публична на частна общинска 
собственост на следните имоти : 

1. Болница гр.Завет, кв.50, УПИ І. 
2. Физиотерапия гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ. 
3. Здравна служба с.Брестовене, кв.13, ПИ 668. 



4. Здравна служба с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
5. Бившо ПРУ с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
6. Бивша “Млечна кухня” с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
7. Складове с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
8. Старо кметство с.Острово, кв.79, ПИ  713. 

9. Автоспирка с.Острово, кв.82. 

10. Автоспирка с.Острово, кв.15, УПИ  І. 
11. Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ. 
12. Обособена част – Здравна служба от Кметство с.Сушево, кв.21, УПИ VІІІ. 

 

ОТНОСНО: 

         1.4.Утвърждаване списък на общински  имоти, подлежащи  на приватизация през 
2004 година. 

                                                     Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е № 38: 

 

         38/1/.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол Общински съвет гр.Завет открива процедура 
за приватизация чрез конкурс на следните недвижими имоти : 

1.1. Болница гр.Завет, кв.50, УПИ І. 
1.2. Физиотерапия гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ. 
1.3. Здравна служба с.Брестовене, кв.13, ПИ 668. 

1.4. Здравна служба с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
1.5. Бившо ПРУ с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
1.6. Бивша “Млечна кухня” с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
1.7. Складове с.Острово, кв.69, УПИ  І. 
1.8. Обособена част от Старо кметство с.Острово, кв.79, ПИ  713. 

1.9. Автоспирка с.Острово, кв.82. 

1.10. Обособена част от Автоспирка с.Острово, кв.15, УПИ  І. 
1.11. Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ. 
1.12. Обособена част от І етаж на Здравна служба с.Прелез, кв.49, УПИ V. 

1.13. Обособена част – Здравна служба от Кметство с.Сушево, кв.21, УПИ VІІІ. 
1.14. Обособена част – магазин от Бившо кметство в с.Ив. Шишманово, кв.8, УПИ 

VІІ. 
38/2/.Възлага на кмета на общината, след приемането от Общински съвет на 
правните анализи и приватизационните оценки, да извърши сделките по 

установения ред.  

 

38/3/. Средствата, постъпили   от приватизацията на  обектите в отделните селища 
на общината,  да  се изразходват  за   благоустрояването на съответното населено място. 

                                                

                      

ОТНОСНО: 

1.5.Избор на Комисия за провеждане на процедурите за приватизация през 2004 

година. 

                                                     Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е  № 39: 

 



39. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен  контрол Общински съвет гр.Завет избира комисия за 
провеждане процедурите за приватизация на общински имоти през 2004 год. в  седемчленен 

състав, както  следва :      
         ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ахтер Велиев – зам. кмет на Община Завет 

СЕКРЕТАР : инж.Виолетка Кулева – дир. на дирекция “УТОС” 

         ЧЛЕНОВЕ : 1. Решат Фучиджи – ст. юрисконсулт 
                2. Сезгин Юмер - дир. на дирекция “ФПИОУС” 

                3. Севил Неджиб – общински съветник 

                4. Димитър Ковачев- общински съветник 

             5. Сезгин Вели - общински съветник         

 

ОТНОСНО: 

1.6.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните/начални/ 

цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

                                                     Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е № 40: 

          
       40.На основание чл.22, ал. 1 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет 
гр.Завет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за базисните (начални) 

цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва : 
 

      1.§1 В чл.2, ал.1 се правят следните изменения и допълнения : 
 
 
№    Вид  на обекта І зона ІІ  зона 

1 2 4 6 

1 Магазин 2.30 1.72 

2 Аптеки 2.30 1.72 

3 Заведения за обществено хранене и сладкарници 

без алкохол 

1.72 1.38 

4 Заведения за обществено хранене и сладкарници 

с алкохол 

2.30 1.72 

5 Ателиета за услуги 2.30 1.72 

Лекарски и стоматологични кабинети   

а) за лекари и стоматолози, сключили договор 

със РЗОК 

0.34 0.34 

6 

б) за лекари и стоматолози на свободна 
практика 

3.44 3.44 

7 Кантори 3.44 2.87 

8 Банки 4.59 3.44 

9 Тотопунктове 4.59 3.44 

10 Производствени помещения 1.72 1.15 

Изкупвателни пунктове   

а) мляко 1.72 1.15 

11 

б) билки, зеленчуци                                                                        1.72 1.15 

Самостоятелни складове   

а) покрити 2.30 1.72 

12 

б) открити 1.72 1.15 



13 Офиси, административни помещения 2.30 1.72 

14 Частни училища 2.30 1.72 

15 Клубове на партии, обществени организации, 

движения и сдружения с идеална цел 

0.50 0.40 

16 Площи за спортна дейност   

 а) покрити 0.18 0.14 

 б) открити 0.111 0.089 

17 Спортни обекти   

 а) спортни зали 0.23 0.18 

 б) басейни 0.34 0.29 

18 Гаражи и гаражни клетки 2.30 1.72 

19 Складови помещения за обекти 1.72 1.15 

20 Сервизни помещения за обекти 1.72 1.15 

21 Охраняеми и платени паркинги 1.15 0.89 

 

2.§2 Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й и допълва и изменя досега 
действащата Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – 

общинска собственост на Община Завет. 
                                              

ОТНОСНО: 

1.7.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

                                                     Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е № 41: 

 

        41.На основание чл.21, ал.1, т.7  във връзка с чл.22,ал.1 от ЗМСМА,Общински съвет 
гр.Завет  прави следните изменения и допълнения към Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

§1 В чл.26 се правят следните изменения и допълнения : 
отменя   т.1   

 

§2 В чл.41, ал.1   се правят следните изменения и допълнения : 
 

ал.1 отменя  т.10.2 

ал.2 отменя  т.13  

ал.3 отменя  т.15 

ал.4 отменя  т.20  

ал.5 отменя  т.21  

 

              ал.6 Създава се нова т.13 : Удостоверение за регистриране на въведен в 
експлоатация обект 
              13.1. до 100 м2                                                                 50.00 лв. 
              13.2. от 100 м2 до 150 м2                                                70.00 лв. 
              13.3. от 150 м2 до 200 м2                                                90.00 лв. 
              13.4. от 200 м2 до 300 м2                                              120.00 лв. 
              13.5. над 300 м2                                                              150.00 лв. 

ал.7 Създава се нова т.20 : Заверка на заповедна книга    5.00 лв. 
              ал.8 Създава се нова т.21а : Предоставяне на данни по кадастъра – на точка                                                       
2.00 лв. на точка. 



             ал.9 Създава се нова т.21б : Проверка за установяване съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването                    

10.00 лв. 
             §3 Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й и допълва и изменя досега 
действащата Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги. 

                                               

ОТНОСНО: 

         1.8.Утвърждаване на индивидуалните работни заплати на кметовете на общината 

и кметствата и утвърждаване на численост, средна месечна брутна работна заплата на 

едно лице и средства за работна заплата в Общинска администрация –Завет и звената 

към нея, считано от 01.01.2004 година. 

                                                     Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е  № 42: 

 

    42/1/. На основание чл.21, ал.1, т.5   от ЗМСМА утвърждава индивидуалните работни 

заплати на кмет на община и кметове на кметства , както следва: 
 

    42/3/.Утвърждава размера на несписъчния състав по ПМС № 66, ПМС № 212 ,считано от 
01.01.2004 година, както следва: 

- за Общинска администрация и звената към нея- 8 % 

- за Направление “ Образование”  - 2 %. 

 

ОТНОСНО: 
         1.9.Утвърждаване на спортен календар на Община-Завет за 2004 година. 

                                                     Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е № 43: 

 

 

        43.На основание чл.21, ал.1 ,т.6  във  връзка  с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският 
съвет гр.Завет  приема План-програма  за развитие на масовата физкултура и спорт и 

утвърждава План-сметка за необходимите средства през 2004 година на бюджетно звено 

“физическа култура, спорт и туризъм” при Община гр.Завет. 
 

 

        ОТНОСНО: 

       1.10.Участието  на Община Завет със собствени бюджетни средства в размер на 20 

% от строителната   дейност на проекта, който Община Завет  ще представи в 

Социално- инвестиционен фонд – София. 

                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

      

                                           Р Е Ш Е Н И Е   №44: 

 

 

         44. На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка   с чл.21, ал.1 ,т.6 от Закона за местното 

самоуправление и   местната  администрация ,Общинският съвет гр.Завет  дава съгласие  
Община Завет да кандидатства с проект “ Основен ремонт на СОУ “ Св.св.Кирил и 

Методий” гр.Завет”, като участието  е в размер на 20 % от проектната стойност на проекта, 
подсигурени от общинския бюджет. Упълномощава Кмета на Община Завет да  



кандидатства пред Социално-инвестиционен фонд – София  за отпускане на финансови 

средства по проекта 
                        

 

ОТНОСНО: 

1.11.Утвърждаване  на държавен план прием в СОУ-Завет за  2004/2005 година.  

                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е   №45: 

 

 

 45.Общинският съвет гр.Завет утвърждава държавен план-прием за учебната 
2004/2005 година в СОУ “Св.св.Кирил и Методий”  гр.Завет , както следва : една паралелка  
непрофилирано обучение – ІХ клас. 

                        

ОТНОСНО: 

         1.12.Кандидатствуване на Община Завет за получаване на безвъзмездна 

финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по 

програма САПАРД.” 

                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е   №46: 

 

46. На основание чл.21, ал.1 ,т.12 от  ЗМСМА  във връзка с Приложение № 3 към 

чл.10, ал.1 от Наредба № 34/27.08.2003 година за условията и  реда за предоставяне на 
безвъзмездна  финансова помощ по Специалната предприсъединителна програма на ЕС за 
развитие на земеделието и селските райони в РБ / САПАРД/,   Общинският съвет гр.Завет 
дава съгласие за  кандидатстване  на Община Завет  пред програма  САПАРД за получаване 
на безвъзмездна финансова помощ  за  реконструкция на път– ІV-23019 – Завет-Сушево, 

част от ІV-класната пътна мрежа на общината. 
 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

                                               

 
 


