
                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

 

                                                                                               ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

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

Протокол № 19 / 29.04.2005 година 

 

         ПО ПЪРВА ТОЧКА. 

         ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

         ОТНОСНО:             

         1.1 Текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и 

задължения на Община Завет към 31.03.2005 година. 

                                                               

                                                 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 165: 

 

       165.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският  съвет гр.Завет приема  

информацията за текущото изпълнение на Бюджета на Община гр.Завет  към 31.03.2005 

година, просрочените вземания  и задължения.                  

                      

         ОТНОСНО:            

       1.2.Изготвяне на предложение  до Министерския  съвет  за  отпускане на 

персонална пенсия  по чл.92 от Кодекса  за социалното осигуряване на Шенай 

Асева Асенова от с.Острово. 

                                                        

                                                 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 166: 

 

     166.На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за 

пенсиите  и осигурителния стаж, Общинският  съвет гр.Завет   предлага  на 

Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от 

Кодекса за социалното осигуряване на Шенай Асева Асенова - ЕГН 9205085051  от 

с.Острово, община гр.Завет, живуща на  ул.” П.Пенев”№ 8.      

                             

  ОТНОСНО:  

       1.3.Актуализация   на плановата част на Стратегията за социално – 

икономическо развитие на Община Завет 2000 – 2006 година. 

 

                                                 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 167: 

 

          167./1/.В Раздел  “Техническа инфраструктура” – т.4 “Подобряване на 

водоснабдяването и въвеждане на ефективни и екологосъобразни водоснабдителни и 

канализационни системи” , подточка  2 да придобие следния вид: Изготвяне на проекти 

за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа  във всички населени места  на 

общината.”. 

          167/2/.На основание чл.21, ал.1,т.12  от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.4 и  чл.28, 

ал.1 от Закона за регионалното развитие, Общинският съвет гр.Завет приема 

актуализацията на плановата част на Стратегията за социално-икономическото 

развитие на Община Завет през периода 2000 – 2006 година. 



 

 

 

  ОТНОСНО:    

       1.4.Участие на Община Завет със собствени средства в размер на 20 % от 

общата стойност на микропроект: “Благоустрояване на централните  части на 

населените места в община Завет”. 

 

                                               Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 168: 

 

     168.На основание чл.21, ал.1, т.6  от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет гр.Завет дава своето съгласие за съфинансиране в 

размер на 20 % от общата стойност на микропроект  “Благоустрояване на  централните 

части в населените места  в община Завет”.                                        

 

 ОТНОСНО:    

        1.5.Участие на Община Завет със собствени средства в размер на 20 % от 

общата стойност  на микропроекта за реконструкция на физкултурен салон  при 

ОУ “Христо Ботев” с.Острово. 

                                              

                                              Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 169: 

 

      169.На основание чл.21, ал.1, т.6  от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет гр.Завет дава своето съгласие за съфинансиране в 

размер на 20 % от общата стойност на микропроект  “Реконструкция на физкултурен 

салон при ОУ “Христо Ботев” с.Острово”. 

 

 

ОТНОСНО:  

       1.6.Непродадените обекти, включени в списъка за приватизация  през 2004 

година. 

                                               Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 170: 

 

           170.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.1, т.3, чл.4, ал.2 

и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.6, ал.1, 

чл.14, ал.4 и чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите,  чл.7, т.12 от 

Наредба №14 за устройство и работа на органите за приватизация  и 

следприватизационен  контрол, Общински съвет гр.Завет : 

1. Намалява приватизационните оценки на обектите с 10%, както следва : 

1.1. Болница гр.Завет, кв.50, УПИ І: 

1.1.1. Сграда “Болница” - двуетажна масивна сграда “Болница” със ЗП 173 

м2 с ОПС по АОС №120/15.09.1999 год. – от 10 620 лв. на 9 558 лв. 

1.1.2. Сграда “Гаражи” - едноетажна масивна сграда със ЗП 90 м2 с ОПС по 

АОС №120/15.09.1999 год. – от 2 520 лв. на 2 268 лв. 

1.2. Физиотерапия гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ – “Поликлиника” - двуетажна 

масивна сграда със ЗП 100 м2 с ОПС и едноетажна масивна сграда със ЗП 108 м2 с 

ОПС по АОС №98/19.07.1999 год. – от 5 580 лв. на 5 022 лв. 

1.3. Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ - масивна сграда със ЗП 96 м2 и 

пристройка към нея в строеж със ЗП 101.1 м2, полумасивна сграда със ЗП 33 м2 и 

дворно място от 505 м2 по АОС №177/16.05.2000 год. – 10 800 лв. на  9 720 лв. 



1.4. Стоматологичен кабинет - Обособена част от І етаж на Здравна служба 

с.Прелез, кв.49, УПИ V със ЗП 19.25 м2 с ОПС по АОС №14/29.05.1997 год. – от 810 

лв. на 729 лв. 

1.5. Клуб на пенсионера в с.Сушево, кв.47, УПИ ІІ – “Клуб на пенсионера” със 

ЗП 64 м2 и дворно място от 605 м2 по АОС №64/17.11.1997 год. – от 720 лв. на 648 лв. 

1.6. Бивша детска градина в гр.Завет, кв.50,УПИ ІІІ – “Поликлиника” – 

двуетажна масивна сграда със ЗП 930 кв.м и дворно място от 5 910 кв.м по АОС № 

744/20.07.2004 година –  от 43 200 лв. на 38 880 лв. 

1.7. Складове с.Острово, кв.69, УПИ  І със ЗП 137 м2 с ОПС по АОС 

№60/14.11.1997 год. – от 2 340 лв. на 2 106 лв. 

              2. Да се проведе нов публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

гореописаните общински нежилищни имоти при начални тръжни цени, описани в т.1. 

3. Ограничение за участие в публичния търг с явно наддаване : По т.т.1.1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 ще се допускат правоспособни лекари, стоматолози и среден медицински 

персонал. За останалите обекти ще се допускат физически и юридически лица, 

регистрирани на територията на Община Завет. 

4. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща в брой в 

левове в касата на Община Завет в деня на подписване на договора за продажба, като не 

се допускат други платежни средства. 

5. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена за съответния 

имот. 

6. Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за 

съответния имот, който следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 31-ия ден 

включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

7. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 208 на 

Община Завет срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 30-ия ден 

включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

8. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на Община Завет до 17.00 часа на 31-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 17.00 часа 

на 38-ия ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен 

вестник”. 

9. Оглед на обектите се извършва до 31-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна 

документация и предварителна заявка, а при повторен търг - до 17.00 часа на 38-ия ден 

включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

10. Търгът ще се проведе на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в 

“Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в административната сграда на 

общината. 

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 40-ия ден от 

датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната 

зала в административната сграда на общината. 

              12. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да 

представи на Кмета на Община Завет протокол от търга. Възлага на Кмета на общината 

в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи 

със заповед спечелилия търга участник. 

              13. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за покупко-продажба 

със спечелилия търга. 

 



 

 

 
 

                                                

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 


