
                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.1.Одобряване на план-сметка за приходи и разходи от такса за битови отпадъци и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2007г.. 

                                                           Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

       След  кратката размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 310: 

 

       310.Предвид промяната в данъчните оценки на имоти и на основание чл.21, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66, ал.1  и чл.67, ал.3 от ЗМДТ, Общинският съвет гр.Завет  
РЕШИ:  

1. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2007 г във връзка с чл.66, ал.1 от 

ЗМДТ, съгласно Приложение № 1 и  Приложение №2, които са неотменна част  от 

настоящия протокол.  

2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2007 г., за всяко населено място в 

Община Завет, както следва:                                      

2.1. За жилищните имоти на 

      физически и юридически                                                       4,00 ‰ 

      лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене :     

                    

2.1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване  
     /осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и                    2,6 ‰ 

     сметоизвозване/                                                                        

2.1.2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                 0,8 ‰                                         

                                                                                                

2.1.3.Поддържане на чистота на териториите 
        за обществено ползване                                                           0,6 ‰ 

                                                                  

2.2..За нежилищни  имоти на физически и                              

юридически лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене:      10,00 ‰   

 

2.2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 
        /осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и  

        сметоизвозване/                                                                       3,9 ‰ 

                   

2.2.2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                4,6 ‰ 

                                                  

2.2.3.Поддържане на чистота на  териториите  
за обществено ползване                                                                  1,5 ‰ 

 



                                             

2.3. За незастроени имоти /само земя/ за  

      физически и юридически лица в гр.Завет,  

      с.Острово и с.Брестовене:                1,6 ‰   

2.3.1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                1,0 ‰                      

2.3.2.Поддържане на чистота на  териториите  
        за обществено ползване                                                          0,6 ‰ 

 

2.4..За жилищните имоти на 

физически и юридически лица в селата Прелез,                    3,0 ‰ 

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                       

2.4.1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                1,5 ‰      

2.4.2.Поддържане на чистота на  териториите  
     за обществено ползване                                                             1,5 ‰  

 

2.5.За нежилищните имоти на 

 физическите и юридическите лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                          6,5 ‰ 

 

2.5.1. Обезвреждане на ТБО в депо                                               5,0 ‰       

2.5.2. Поддържане на чистота на  териториите  
за обществено ползване                                                                  1,5 ‰      

 

2.6. За незастроени имоти /само земя/ за  

физически и юридически лица в селата Прелез,                      1,6‰ 

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:  

                        

2.6.1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                1,0 ‰ 

2.6.2.Поддържане на чистота на  териториите  

 за обществено ползване                                                                 0,6 ‰ 

 

2.7. Според количеството на битовите отпадъци по цената за транспортиране за един курс 

на един контейнер, съгласно план-сметката: 

1. За гр.Завет         

 -за 1 бр. “Бобър” 1,1 м3,                                500,00 лв./г 

 -за 1 бр. кофа “Мева”0,11м3                                         100,00 лв./г  

/Промилите са изчислени съгласно разпечатка за данъчните оценки по населени места за 2007 

г., от програмен продукт “NOVDOC” на НАП, подадена от Отдел “ФУС” на Община Завет/. 

3.За имоти, намиращи се извън границите на населените места, за които не се предоставя 
съответната услуга по чл.62 от ЗМДТ  на територията на общината, таксата за битови отпадъци 

се изчислява,  като величината на общия промил  се намалява със стойността на промила за 
услугата, която не се предоставя. 

4.На основание чл.69 от ЗМДТ и § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на ЗМДТ, определя  таксата за битови отпадъци да се заплаща на 
четири равни вноски в следните срокове:  

        І-ва  вноска                       - до 30.04.2007г. 

       ІІ-ра вноска                        - до 30.06.2007г. 



      ІІІ-та вноска                       -  до 30.09.2007г. 

      ІV-та вноска                       -  до 30.11.2007г. 

5. 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 

Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.2.Даване мандат на делегата и зам.делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа на 

предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ. 

                                                           Докл.:М.Хасан – Председател  на ОбС 

 

      Предвид на това, че докладната записка бе  разгледана на заседание на всички  постоянни 

комисии, изградени при Общинския съвет, разисквания по нея не се направиха. След  кратката 
размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 311: 

 

         311.Във връзка с открита  процедура  за  изменение и допълнение на Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ/  , на основание чл.21, 

ал.1, т.15   от ЗМСМА , както и Решение на УС на НСОРБ от 31.08.2006г., Протокол № 7, за 
приемане на Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ,  Общинският съвет 
гр.Завет  РЕШИ: 

 

         1.Одобрява проекта за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ, приет от УС на 
сдружението на  31.08.2006г. с Протокол № 7, съгласно Приложение № 1. 

         2.Дава мандат и възлага на избраните с Решение № 17/1/ на ОбС – Завет  по Протокол № 

03  от 12.12.2003г.   г-н Ахмед Басри Топчу – делегат и г-н Мехмед Хасан Халил – зам. делегат  
на Община гр.Завет в Общото събрание на НСОРБ да подкрепят Проекта за изменение и 

допълнение на Устава на НСОРБ / съгласно Приложение1/ при неговото обсъждане и гласуване 
от Общото събрание на НСОРБ. 

        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет, на Областния 
управител на област Разград и на  УС на НСОРБ   в 7 – дневен срок от приемането му. 

        Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 -  дневен  срок след обявяването му пред 

Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.      

  

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.3.Наредба за   изменение и допълнение на Наредба № 7 на ОбС – Завет. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

         Предвид на това, че докладната записка бе  разгледана на заседание на всички  постоянни 

комисии, изградени при Общинския съвет, разисквания по нея не се направиха. След  кратката 
размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 312: 

 

      312.  Съгласно  Наредба №2 на Общинския съвет гр.Завет  за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Завет и Наредба №7 за базисните (начални) 

цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост следва  ежегодно актуализиране 
на наемните цени на обектите, предоставени под наем, със статистически отчетения  индекс на 
инфлация за предходната година. 

     По данни на Статистическо бюро гр.Разград индексът на инфлация за 2006 год. е 6.5%. 

         Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 

чл.20, ал.5 и чл.30 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Завет, и чл.9 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под 

наем на обекти – общинска собственост Общинският  съвет гр.Завет  РЕШИ: 

          1.Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване 
под наем на обекти – общинска собственост. 

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

общинска собственост на Община Завет. 

        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет и на 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 

Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.    

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

       2.4. Договор за наем на  Сграда “ФУН” в с.Брестовене от 23.01.2001г. между Ахмед 

Юсуфов Хамзов и Община Завет. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община  

 

        Председателят на  Общинския съвет подложи  на гласуване проекта за решение, предложен 

от ПК”Финанси”. С последвалото гласуване Общинският съвет  прие следното 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 313: 

313. На 23.01.2001 год. след проведен  търг  е сключен  договор за наем  между Община 
Завет и Ахмед Юсуфов Хамзов  за срок от три години за ползване на  Сграда “ФУН” в 

с.Брестовене . Сградата, предмет на договора, е имот - частна общинска собственост. Предвид 

изтичане срока на договора и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 и 

ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 2 на Общинския съвет гр.Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2, ал.1, т.3 и т.19 от 
Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост, Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

 

1.Възлага  на Кмета на Община гр.Завет да  подготви  и проведе явен търг за отдаване 
под  наем на Сграда  “Фун” в с.Брестовене, кв.19, УПИ ІІІ – 664 с площ 60.00 кв.м при следните 
условия: 

1.1.Начална тръжна наемна цена 121.80 лв/месечно  без ДДС. 

1.2.Стъпка на наддаване в размер на 5 % от началната тръжна цена. 
1.3.Депозит за участие в търга в размер на 100% от  началната тръжна цена / 121.80 лв 

без ДДС/. 

1.4.Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 
Завет срещу 40 лв, платими  в  брой в касата на общината. 
             2..Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи  договор за наем за срок от три години. 

             3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет и на 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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.    

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.5. Отдаване под наем на “Сладкарница”  СОУ гр.Завет. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

      Предвид  това, че докладната записка бе  разгледана на заседание на всички  постоянни 

комисии, изградени при Общинския съвет, разисквания по нея не се направиха. След  кратката 
размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 314: 

     

     314. На 25.01.2001 год , след проведен търг,  между Община гр. Завет  и ЕТ “АЙС 55 

– Керим Кьосеолу” гр.Завет е сключен  договор за наем за срок от три години  за ползване на  
“Сладкарница” в СОУ гр.Завет. Със Заповед №57/29.01.2004 год. на Кмета на Община Завет 
срокът на договора  е удължен до 24.01.2007 год. 

Помещенията, предмет на договора, са част от имот - публична общинска собственост.  
Предвид изтичане срокът на договора и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във 

връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.20, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Завет РЕШИ: 

1.Възлага на Кмета на община гр.Завет  да подготви и проведе явен търг за отдаване 
под наем на “Сладкарница” в СОУ гр.Завет с площ 39.0 м2 при  следните условия: 

1.1.Начална тръжна наемна цена 80.00 лв./месечно без ДДС; 

1.2.Стъпка на наддаване в размер на 5 % от началната тръжна цена. 
1.3.Депозит за участие в търга в размер на 100% от  началната тръжна цена / 80.00 лв 

без ДДС/. 

1.4.Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 
Завет срещу 40 лв, платими  в брой в касата на общината. 
             2..Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи  договор за наем за срок от три години. 

             3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет и на 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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.    

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

         ПО  ТРЕТА ТОЧКА 

         РАЗНИ. 

          

         С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 315: 

 

       315. Във връзка с направено предложение от общинският съветник Хайредин Хюсеин  за 
именуване на една улица в гр.Завет на името на инж.Хасан Башев/ посмъртно/ и   

произтичащата от това необходимост   да се проведе допитване до населението на града и на 
основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,  Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

              1.Създава временна комисия  в състав: 

                 1.1.Хайредин Хюсени  Хюсеин– общински съветник 

                 1.2.Еленка Станчева Дянкова – общински съветник 

                 1.3.Зеври Шюкри Хюсмен – общински съветник 

                 1.4.Емил Калинов Стефанов – общински съветник 

                 1.5.Мехмед Хасан Халил – общински съветник и председател на ОбС 

със задачата да проведе допитване до населението на град Завет  относно  именуване на улица 
или площад в гр.Завет на името  на инж.Хасан Башев  и  излезе със съответното становеще пред 

Общинския съвет. 
               2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП. 

 

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

         ПО   ПЪРВА  ТОЧКА. 

        1.Информация за дейността на МКБППМП за 2006г. 

                                                           Докл.:Д.Ковачев – Председател на МКБППМН.  

 

         След   кратка размяна на мисли   Общинският съвет прие следното 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 309: 

  

         309. Предвид  изтичането на календарната 2006 година  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.2 от  
Закона за борба с противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните, 
Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

          1. Приема   информацията за  дейността на МКБППМН гр.Завет през 2006 година. 
          2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет, на Областния 
управител на област Разград и на МКБППМН гр.Завет   в 7 – дневен срок от приемането му. 

          Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 -  дневен  срок след обявяването му пред 

Окръжен съд гр.Разград по реда на  ЗАП.       

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 39 / 30.01.2007  година 
 

         ПО   ПЪРВА  ТОЧКА. 

        1.Информация за дейността на МКБППМП за 2006г. 

                                                           Докл.:Д.Ковачев – Председател на МКБППМН.  

 

                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 309: 

  

         309. Предвид  изтичането на календарната 2006 година  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.2 от  
Закона за борба с противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните, 
Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

          1. Приема   информацията за  дейността на МКБППМН гр.Завет през 2006 година. 
          2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет, на Областния 
управител на област Разград и на МКБППМН гр.Завет   в 7 – дневен срок от приемането му. 

          Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 -  дневен  срок след обявяването му пред 

Окръжен съд гр.Разград по реда на  ЗАП.       

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.1.Одобряване на план-сметка за приходи и разходи от такса за битови отпадъци и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2007г.. 

                                                           Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 310: 

 

       310.Предвид промяната в данъчните оценки на имоти и на основание чл.21, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66, ал.1  и чл.67, ал.3 от ЗМДТ, Общинският съвет гр.Завет  
РЕШИ:  

1. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2007 г във връзка с чл.66, ал.1 от 

ЗМДТ, съгласно Приложение № 1 и  Приложение №2, които са неотменна част  от 

настоящия протокол.  

2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2007 г., за всяко населено място в 

Община Завет, както следва:                                      

2.1. За жилищните имоти на 

      физически и юридически                                                       4,00 ‰ 

      лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене :     

                    

2.1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване  
     /осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и                    2,6 ‰ 

     сметоизвозване/                                                                        

2.1.2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                 0,8 ‰                                         

                                                                                                

2.1.3.Поддържане на чистота на териториите 



        за обществено ползване                                                           0,6 ‰ 

                                                                  

2.2..За нежилищни  имоти на физически и                              

юридически лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене:      10,00 ‰   

 

2.2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 
        /осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и  

        сметоизвозване/                                                                       3,9 ‰ 

                   

2.2.2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                4,6 ‰ 

                                                  

2.2.3.Поддържане на чистота на  териториите  
за обществено ползване                                                                  1,5 ‰ 

 

                                             

2.3. За незастроени имоти /само земя/ за  

      физически и юридически лица в гр.Завет,  

      с.Острово и с.Брестовене:                1,6 ‰   

2.3.1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                1,0 ‰                      

2.3.2.Поддържане на чистота на  териториите  
        за обществено ползване                                                          0,6 ‰ 

 

2.4..За жилищните имоти на 

физически и юридически лица в селата Прелез,                    3,0 ‰ 

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                       

2.4.1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                1,5 ‰      

2.4.2.Поддържане на чистота на  териториите  
     за обществено ползване                                                             1,5 ‰  

 

2.5.За нежилищните имоти на 

 физическите и юридическите лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                          6,5 ‰ 

 

2.5.1. Обезвреждане на ТБО в депо                                               5,0 ‰       

2.5.2. Поддържане на чистота на  териториите  
за обществено ползване                                                                  1,5 ‰      

 

2.6. За незастроени имоти /само земя/ за  

физически и юридически лица в селата Прелез,                      1,6‰ 

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:  

                        

2.6.1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                1,0 ‰ 

2.6.2.Поддържане на чистота на  териториите  

 за обществено ползване                                                                 0,6 ‰ 

 

2.7. Според количеството на битовите отпадъци по цената за транспортиране за един курс 

на един контейнер, съгласно план-сметката: 

1. За гр.Завет         

 -за 1 бр. “Бобър” 1,1 м3,                                500,00 лв./г 



 -за 1 бр. кофа “Мева”0,11м3                                         100,00 лв./г  

/Промилите са изчислени съгласно разпечатка за данъчните оценки по населени места за 2007 

г., от програмен продукт “NOVDOC” на НАП, подадена от Отдел “ФУС” на Община Завет/. 

3.За имоти, намиращи се извън границите на населените места, за които не се предоставя 
съответната услуга по чл.62 от ЗМДТ  на територията на общината, таксата за битови отпадъци 

се изчислява,  като величината на общия промил  се намалява със стойността на промила за 
услугата, която не се предоставя. 

4.На основание чл.69 от ЗМДТ и § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на ЗМДТ, определя  таксата за битови отпадъци да се заплаща на 
четири равни вноски в следните срокове:  

        І-ва  вноска                       - до 30.04.2007г. 

       ІІ-ра вноска                        - до 30.06.2007г. 

      ІІІ-та вноска                       -  до 30.09.2007г. 

      ІV-та вноска                       -  до 30.11.2007г. 

5. 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 

Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

          ОТНОСНО:  

         2.2.Даване мандат на делегата и зам.делегата в ОС на НСОРБ за подкрепа на 

предложение за Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ. 

                                                           Докл.:М.Хасан – Председател  на ОбС 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 311: 

 

         311.Във връзка с открита  процедура  за  изменение и допълнение на Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ/  , на основание чл.21, 

ал.1, т.15   от ЗМСМА , както и Решение на УС на НСОРБ от 31.08.2006г., Протокол № 7, за 
приемане на Проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ,  Общинският съвет 
гр.Завет  РЕШИ: 

 

         1.Одобрява проекта за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ, приет от УС на 
сдружението на  31.08.2006г. с Протокол № 7, съгласно Приложение № 1. 

         2.Дава мандат и възлага на избраните с Решение № 17/1/ на ОбС – Завет  по Протокол № 

03  от 12.12.2003г.   г-н Ахмед Басри Топчу – делегат и г-н Мехмед Хасан Халил – зам. делегат  
на Община гр.Завет в Общото събрание на НСОРБ да подкрепят Проекта за изменение и 

допълнение на Устава на НСОРБ / съгласно Приложение1/ при неговото обсъждане и гласуване 
от Общото събрание на НСОРБ. 

        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет, на Областния 
управител на област Разград и на  УС на НСОРБ   в 7 – дневен срок от приемането му. 

        Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 -  дневен  срок след обявяването му пред 

Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.      

  

 

 

 

           



         2.3.Наредба за   изменение и допълнение на Наредба № 7 на ОбС – Завет. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 312: 

 

      312.  Съгласно  Наредба №2 на Общинския съвет гр.Завет  за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Завет и Наредба №7 за базисните (начални) 

цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост следва  ежегодно актуализиране 
на наемните цени на обектите, предоставени под наем, със статистически отчетения  индекс на 
инфлация за предходната година. 

     По данни на Статистическо бюро гр.Разград индексът на инфлация за 2006 год. е 6.5%. 

         Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 

чл.20, ал.5 и чл.30 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Завет, и чл.9 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под 

наем на обекти – общинска собственост Общинският  съвет гр.Завет  РЕШИ: 

          1.Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване 
под наем на обекти – общинска собственост. 

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

общинска собственост на Община Завет. 

        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет и на 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 

Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.    

 

          ОТНОСНО:  

       2.4. Договор за наем на  Сграда “ФУН” в с.Брестовене от 23.01.2001г. между Ахмед 

Юсуфов Хамзов и Община Завет. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община  

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 313: 

313. На 23.01.2001 год. след проведен  търг  е сключен  договор за наем  между Община 
Завет и Ахмед Юсуфов Хамзов  за срок от три години за ползване на  Сграда “ФУН” в 

с.Брестовене . Сградата, предмет на договора, е имот - частна общинска собственост. Предвид 

изтичане срока на договора и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 и 

ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 2 на Общинския съвет гр.Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2, ал.1, т.3 и т.19 от 
Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост, Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

 

1.Възлага  на Кмета на Община гр.Завет да  подготви  и проведе явен търг за отдаване 
под  наем на Сграда  “Фун” в с.Брестовене, кв.19, УПИ ІІІ – 664 с площ 60.00 кв.м при следните 
условия: 

1.1.Начална тръжна наемна цена 121.80 лв/месечно  без ДДС. 

1.2.Стъпка на наддаване в размер на 5 % от началната тръжна цена. 
1.3.Депозит за участие в търга в размер на 100% от  началната тръжна цена / 121.80 лв 

без ДДС/. 



1.4.Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 
Завет срещу 40 лв, платими  в  брой в касата на общината. 
             2..Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи  договор за наем за срок от три години. 

             3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет и на 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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.    

 

                                                         

          ОТНОСНО:  

         2.5. Отдаване под наем на “Сладкарница”  СОУ гр.Завет. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

      Предвид  това, че докладната записка бе  разгледана на заседание на всички  постоянни 

комисии, изградени при Общинския съвет, разисквания по нея не се направиха. След  кратката 
размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 314: 

     

     314. На 25.01.2001 год , след проведен търг,  между Община гр. Завет  и ЕТ “АЙС 55 

– Керим Кьосеолу” гр.Завет е сключен  договор за наем за срок от три години  за ползване на  
“Сладкарница” в СОУ гр.Завет. Със Заповед №57/29.01.2004 год. на Кмета на Община Завет 
срокът на договора  е удължен до 24.01.2007 год. 

Помещенията, предмет на договора, са част от имот - публична общинска собственост.  
Предвид изтичане срокът на договора и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във 

връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.20, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Завет РЕШИ: 

1.Възлага на Кмета на община гр.Завет  да подготви и проведе явен търг за отдаване 
под наем на “Сладкарница” в СОУ гр.Завет с площ 39.0 м2 при  следните условия: 

1.1.Начална тръжна наемна цена 80.00 лв./месечно без ДДС; 

1.2.Стъпка на наддаване в размер на 5 % от началната тръжна цена. 
1.3.Депозит за участие в търга в размер на 100% от  началната тръжна цена / 80.00 лв 

без ДДС/. 

1.4.Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 
Завет срещу 40 лв, платими  в брой в касата на общината. 
             2..Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи  договор за наем за срок от три години. 

             3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.Завет и на 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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.    

 

 

 

 

 

 

                                                     

 



         ПО  ТРЕТА ТОЧКА 

         РАЗНИ. 

          

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 315: 

 

       315. Във връзка с направено предложение от общинският съветник Хайредин Хюсеин  за 
именуване на една улица в гр.Завет на името на инж.Хасан Башев/ посмъртно/ и   

произтичащата от това необходимост   да се проведе допитване до населението на града и на 
основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,  Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

              1.Създава временна комисия  в състав: 

                 1.1.Хайредин Хюсени  Хюсеин– общински съветник 

                 1.2.Еленка Станчева Дянкова – общински съветник 

                 1.3.Зеври Шюкри Хюсмен – общински съветник 

                 1.4.Емил Калинов Стефанов – общински съветник 

                 1.5.Мехмед Хасан Халил – общински съветник и председател на ОбС 

със задачата да проведе допитване до населението на град Завет  относно  именуване на улица 
или площад в гр.Завет на името  на инж.Хасан Башев  и  излезе със съответното становище пред 

Общинския съвет. 
               2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП. 

 

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 


