
                                           
 

          
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2021г., под формата 

на приложения за приходната и разходната част на бюджета и актуализираното 

разпределение на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на община 

Завет към 31.12.2021г.    

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват - 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие 

следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 243 
 

Бюджетът на община Завет за 2021 година е приет с Решение № 157 от Протокол № 16 
от 25.02.2021 г. на Общински съвет на гр. Завет. Съгласно разпоредбите на чл.124 от Закона за 
публичните финанси, промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на 
бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и 
по реда на този закон и на закона за държавния бюджет за съответната година. Съгласно 
разпоредбите на чл.125, ал.1, 2 от Закона за публичните финанси,  общинският съвет може, 
доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината да извършва 
компенсирани промени. Съгласно т. 20.1. от горецитираното решение, Общински съвет – Завет 
оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени в частта за делегираните 
от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една 
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават 
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност. Съгласно т. 20.3. кмета на общината е оправомощен да 
извършва компенсирани промени в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
С т. 24.  Общински съвет – Завет упълномощава кмета да изменя размера на бюджетните 
кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна 
дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните 
от държавата дейности.  
Съгласно т. 25. Кмета на общината е упълномощен да прехвърля бюджетни кредити за 
различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да 
изменя общия и размер в частта за местните дейности.  

Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват 
промени по плана на бюджета на общината. С тези заповеди и с решенията на Общински съвет 
– Завет са извършени актуализации по плана на приходната и разходната част на бюджета на 
общината. С допълнително предоставените трансфери на община Завет от Централния бюджет, 
във връзка със заповедите на кмета на общината, и с решенията на Общински съвет – Завет са 
извършени актуализации по плана на приходната и разходната част на бюджета на общината.  

Към 31.12.2021г. планът на бюджета е актуализиран, както следва: 
1. С Писмо ДПРС 1/10.02.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 1-во 

тримесечие на 2021 г. с 21 043.00 лв. по параграф §§ 31-28; 
 



                                           
 

 
 
 

2. С Писмо ДПРС 2/09.04.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2-ро 
тримесечие на 2021 г. с 13 467.00 лв. по параграф §§ 31-28; 

3. С Писмо ДПРС 3/15.07.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 3-то 
тримесечие на 2021 г. с 2 603.00 лв. по параграф §§ 31-28; 

4. С Писмо ДПРС-4/23.11.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2021 г. 
с 17 683.00 лв. по параграф §§ 31-28; 

5. С Писмо ДПРС-5/22.12.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2021 г. 
с 2 019.00 лв. по параграф §§ 31-28; 

6. Трансфер от ЦИК за произвеждане на избори за народни представители през 2021 г. – 
101 206,00 лв. по параграф §§ 61-01; 

7. ФО-12/11.02.2021г. – Увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 458 лв. - 
Допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от банките на 
операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления 
чрез картови плащания по чл.1, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой) 
по параграф §§ 31-18; 

8. ФО-22/19.03.2021г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 7 615 лв. за 
възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическия 
персонал в системата на образованието за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. по 
параграф §§ 31-11; 

9. ФО-25/19.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 190 лв. за 
присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2021г.; 

10. ФО-28/22.04.2021г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 207 729  лв. във 
връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от 
държавата дейности по данни от Националната електронна информационна система на 
МОН към 01.01.2021г; 

11. ФО-30/23.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 71 340 лв. за 
работа с деца от уязвими групи в системата на образованието.; 

12. ФО-32/29.04.2021г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 356  лв. във 
връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от 
държавата дейности във функция „Здравеопазване“.; 

13. ФО-36/04.06.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 32 932 лв. за 
закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в системата на 
образованието.; 

14. ФО-38/14.06.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 250 лв. за 
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на 
образованието; 

15. ФО-44/17.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 364 лв. за 
финансово осигуряване на дейности по национални програми „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персонала“; 

16. ФО-49/27.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 204 000 лв. по 
§§ 31-18 и се намаляват по §§ 31-13 -  Трансфери за други целеви разходи 
(трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за 
неотложни текущи ремонти - §§ 10-30); 

17. ФО-51/30.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-18  с 4 
210 лв. за присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2021г.; 

18. ФО-54/03.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-11 с 3 
724 лв. за финансово осигуряване на дейности „Спорт за всички“; 

19. ФО-61/09.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ §§ 31-11 с 1 808 
лв. за финансово осигуряване общински детски градини за познавателни книжки“; 

 
 



                                           
 

 
 
 

20. ФО-62/13.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-11 с 
240 лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на 
образованието; 

21. ФО-66/27.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 31 309 лв. за 
финансово осигуряване на дейности по национални програми „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персонала“; 

22. ФО-70/04.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 121 500 лв. по 
§§ 31-18 и се намаляват по §§ 31-13 -  Трансфери за други целеви разходи 
(трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за 
неотложни текущи ремонти - §§ 10-30); 

23. ФО-71/04.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 000 лв. за 
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на 
образованието; 

24. ФО-77/20.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 259 100 лв. по 
§§ 31-18 – допълнителни трансфери, съгласно ПМС № 326/2021г. (COVID-19); 

25. ФО-78/26.10.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 790 лв. - за 
присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 2021г.; 

26. ФО-84/08.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 85 672 лв. – по 
национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в 
образованието; 

27. ФО-88/24.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 843 лв. – за 
възстановяване на транспортните разходи на педагогическия персонал в системата на 
образованието; 

28. ФО-90/26.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 15 247 лв. – 
допълнителни трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за 
превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в образованието; 

29. ФО-92/29.11.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 496 лв. – 
допълнителни трансфери за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати от труда на директорите на общински детски градини и училища; 

30. ФО-97/17.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 000 лв. – за 
национални програми за развитие на образованието; 

31. ФО-98/17.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 6 378 лв. – 
допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени специалности от професии; 

32. ФО-103/21.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 600 лв. - за 
национални програми за развитие на образованието; 

33. ФО-108/21.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 860 лв. - за 
присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 2021г.; 

34. ФО-115/23.12.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 800 лв. - по 
национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в 
образованието; 

35. С Решение № 157 по Протокол № 16 от 25.02.2021г. на Общински съвет – Завет, кмета 
на община Завет е упълномощен да извършва компенсирани промени за различните 
видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя 
общия размер в частта за държавни и местни дейности. 

36. С Решение на ОбС – Завет 168/31.03.2021 г. е направена актуализация на на план-
сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения и 
чистотата на териториите за обществено ползване на община Завет за 2021г.; 

37. С Решение на ОбС – Завет № 176/26.04.2021 г. е направена актуализация на бюджета и 
разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.; 



                                           
 

 
 
 

38. С Решение на ОбС – Завет № 183/26.05.2021 г. е направена актуализация на бюджета на 
община Завет за 2021 г.; 

39. С Решение на ОбС – Завет № 209/08.09.2021 г. е одобрено трансформиране на средства 
от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходите на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична 
мрежа; Извършена е актуализация на бюджета и разчета за финансиране на 
капиталовите разходи за 2021 г.; 

40. С Решение на ОбС – Завет № 218/29.11.2021 г. е направена актуализация на бюджета и 
разчета за финансиране на КР на община Завет за 2021 г.; 

41. С Решение на ОбС – Завет № 239/29.12.2021 г. е направена актуализация план-сметката 
за дейност „Чистота“ и актуализация на бюджета на община Завет за 2021 г.; 

42. С Решение на ОбС – Завет № 240/29.12.2021 г. е одобрено извършването на вътрешни 
компенсирани промени по бюджета на община Завет във връзка с разпоредбите на  
ДОПК в частта на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО на община Завет за 2021 г.; 

43. Със Заповед № УД-02-09-79/04.03.2021г. на кмета на общината – са направени корекции 
по бюджета на общината, т.е. е направена техническа корекция в частта на 
първоначалният план на капиталовите разходи за 2021 г. по обекти с източник на 
финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. Поради допусната 
техническа грешка при планирането на разходите за обект „Придобиване на поземлен 
имот 30065.29.15, област Разград, община Завет, гр. Завет, вид територия земеделска, 
нтп нива, площ 5001 кв. м. ; поземлен имот 30065.29.8, област Разград, община Завет, 
гр. Завет, вид територия земеделска, категория 3, нтп зеленчукова градина, площ 3149 
кв. м.“ са планирани в дейност 122 „Общинска администрация“ по §§ 54-00 
„Придобиване на земя“ на стойност 15 000 лв.. При въвеждане на списъка с обекти в 
Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ в Информационната система на 
общините на Министерството на финансите, обекта не се допуска да се планира в 
дейност 122 „Общинска администрация“ . Това наложи да се извърши корекция в 
първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от дейност 122 „Общинска 
администрация“ да се промени на дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ със същият източник на 
финансиране целеви капиталови средства за 2021г.; 

44. Със Заповед № УД-02-09-194/14.06.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в 
някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на 
бюджета за 2021г.; 

45. Със Заповед № УД-02-09-332/17.09.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в 
някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на 
бюджета за 2021г.; 

46. Със Заповед № УД-02-09-415/24.11.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в 
някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на 
бюджета за 2021г.; 

47. Със Заповед № УД-02-09-469/22.12.2021г. на кмета на общината е извършена промяна в 
някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на 
бюджета за 2021г.; 

48. Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след 

извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в общинския съвет  
 



                                           
 

 
 
 

актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от 
общинския съвет ред. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 125, 
ал. 4 и  чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  и  чл.38, ал.4  и чл. 49, 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, Общинският съвет – гр. Завет 
 

РЕШИ:  
 

1. Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 1; 

2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 2; 

3. Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 3; 

4. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 4; 

5. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране  на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 5; 

6. Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 6; 

7. Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община Завет към 
31.12.2021г., съгласно Приложение № 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 решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет. 
 

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



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Отчет на актуализираната план-сметка за необходимите разходи за 

предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за 
обществено ползване на територията на община Завет за 2021 г.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 244 
 

Бюджетът на Община Завет за 2021 година е приет с Решение № 157 с Протокол 
№ 16 от 25.02.2021 г. на Общински съвет  гр. Завет.  
 План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови 
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата 
за обществено ползване на територията на Община Завет за 2021 година е приета с 
Решение № 144 по Протокол № 15 от 28.01.2021 г. на Общински съвет гр. Завет. 

През годината са направени актуализации на план-сметката сметката за 
предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и 
поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община 
Завет за 2021 година, както следва: 
 -  С Решение № 168 по Протокол № 17 от 31.03.2021 г. на Общински съвет гр. 
Завет план-сметката е актуализирана в частта на разходите за проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 
Закона за управление на отпадъците. Актуализацията е направена съгласно § 58 от 
Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД 
на ДОПК) (Обн., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) месечните обезпечения и отчисления за 
2020 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
за периода от 1 март до 31 декември 2020 г. остават по сметката на общината, която ги е 
събрала, и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани 
промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на 
таксата за битови отпадъци. Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ), на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата 
сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и 
отчисления за 2020 г.  по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за периода от 1 март до 
31 декември 2020 г.  
  



                                           
 

 
 
 

 На 28.01.2021г. по сметката на Община Завет са възстановени средства в размер 
на 120 869,52 лв. Средствата бяха насочени към обезпечаване на разходите за проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, и по конкретно в частта на отчисленията 
по чл.60 и 64 от ЗУО.; 

-  Решение № 239 по Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на Общински съвет – Завет 
се актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите 
по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 
и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 
в община Завет за 2021 г., в частта на разходите за проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 
битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 
отпадъците; 

- Съгласно взетото Решение № 240 по Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на 
Общински съвет - Завет за извършване на вътрешни компенсирани промени по 
бюджета на община Завет за 2021 г. съгласно § 60 на Преходните и заключителни 
разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс обнародван в „Държавен вестник“ брой 105 от дата 11.12.2020 г. 
месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския 
съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския 
съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 
от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември 2021 г. 

За периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. не се начисляват лихви върху 
дължимите суми за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 
за управление на отпадъците. Община Завет има натрупани средства за  отчисления за 
2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в 
размер на 127 902,20 лева (словом: сто двадесет и седем хиляди деветстотин и два лева 
и двадесет ст.), представляващи отчисления за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., 
в т. ч. отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 5 750,08 лв. и отчисления по чл. 64 от 
ЗУО в размер на 122 152,12 лв., които са преведени по сметка за чужди средства на 
РИОСВ – Русе. Същите ще бъдат възстановени по сметката на Община Завет след 
подадено искане към РИОСВ – Русе. 

Дължимите отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците за месец юли, месец август, месец септември, месец 
октомври, месец ноември и месец декември 2021 г. ще останат по сметката на Община 
Завет, съгласно които ще се извършат вътрешни компенсирани промени по бюджета на 
общината за 2021 г. с оглед осигуряване на средства за закупуване чрез доставка на 
фабрично нов сметосъбиращ автомобил, съдове за битови отпадъци за нуждите на 
Община Завет и за плащане на отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците през 2022 г., като трансформира средствата, 
заделени по бюджета за изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г.  



                                           
 

 
 
 

по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в средства 
за закупуване на необходимата техника с оглед подобряване качеството на 
извършваните услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община 
Завет.;  

- С УД-02-19-6/05.01.2022 г. в деловодството на общинска администрация е 
входиран месечен отчет за м. декември 2021 г. на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, в който се 
вижда актуализация на плана по разходни параграфи в дейност 623 „Чистота“ с 14 577 
лв., които са взети от плана на дейност 622 „Озеленяване“ в предприятието, т.е. с 
местни приходи се дофинансира дейност „Чистота“. 

Плануваните за 2021 г. приходи от такса битови отпадъци (ТБО) са в размер на 
333 696 лв. Постъпленията от  ТБО към 31.12.2021 г. възлизат на 353 936 лв. 
Надсъбраните средства са в размер на 20 240 лв. това представлява 106,07 % 
събираемост. Общият размер на план-сметката за дейност 623 „Чистота“ в началото на 
2021 г. е 490 942 лв. в т.ч. дофинансиране с местни приходи 157 246 лв., от които  за 
финансиране на безлихвеният заем на общината към ПУДООС 28 931 лв. и 128 315 лв. 
за отчисления за обезвреждане  на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното 
депо съгласно чл. 64 от ЗУО. 

През годината план-сметката сметката за предоставяне на услугите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови 
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата 
за обществено ползване на територията на Община Завет за 2021 година е 
актуализирана.  

Уточненият план към 31.12.2021г. на план-сметката сметката за предоставяне на 
услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на 
битови отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на 
местата за обществено ползване на територията на Община Завет за 2021 година 
възлиза на 583 495 лв. 

Отчета на разходите по план-сметката за 2021г. възлиза на 454 988 лв.  
Разликата между план и отчет на план-сметката е в размер на 128 507 лв. С 

остатъка са предвидени вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината за 
2021 г. с оглед осигуряване на средства за закупуване чрез доставка на фабрично нов 
сметосъбиращ автомобил, съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Завет и за 
плащане на отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците през 2022 г., съгласно Решение № 240 по Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на 
Общински съвет – Завет. Съшите са трансформирани средствата, заделени по бюджета 
за изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 
и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в средства за закупуване на 
необходимата техника с оглед подобряване качеството на извършваните услуги по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Завет. 

Гореспоменатите факти и обстоятелства  подробно и ясно се виждат в отчета на 
актуализираната план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на 
община завет за 2021 г.  
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1,2,3 и 4 от 
Закона за местните данъци и такси (Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и чл. 124,  



                                           
 

 
 
 

ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет, Общинският съвет гр. Завет 

 

РЕШИ: 
 

            1.Общинския съвет - Завет приема отчета на  актуализираната план-сметка за 
необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 
чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Завет за 
2021 г, както следва: 

 
ОТЧЕТ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПЛАН-СМЕТКА 

за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 
всички населените места  в Община Завет за 2021 г. 

1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други;  
  ПЛАН ОТЧЕТ ОСТАТЪК/ 

НЕДОСТИГ 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  
1 000 0 +1 000 

 § 10 00 – Издръжка –  1 000 0 +1 000 
 § 10-15 - Материали 1 000 0 +1 000 
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на 
Община Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им (Регионално депо - гр. Разград) 
   
 

 ПЛАН ОТЧЕТ 
ОСТАТЪК/ 

НЕДОСТИГ 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  
252 436 252 436 0 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

123 752 123 752 0 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

23 786 23 786 0 

 § 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО 
от работодателя и държавата 

14 888 14 888 0 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски 
от работодателя  

5 941 5 941 0 

 § 05-80 - Вноски за допълнително 
задължително осигуряване от 
работодател 

2 957 2 957 0 

 § 10-00 - Издръжка 103 955 103 955 0 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 200 2 200 0 
 § 10-15 - Материали 24 507 24 507 0 



                                           
 

 § 10-16 - Вода, горива, енергия 51 514 51 514 0 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 24 681 24 681 0 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 1 053 1 053 0 
 § 19-01 – Платени данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 
санкции 

41 41  0 

 § 19-81 – Платени общински данъци, 
такси, наказателни лихви 

902 902 0 

 Заета щатна численост - брой 11 
 - Вътрешни компенсирани промени от 

дейност 622 „Озеленяване“ 14 577 лв. 
 

 Разходи на Общинска администрация ПЛАН ОТЧЕТ ОСТАТЪК 
НЕДОСТИГ 

 - Разходи по погасяване на безлихвен 
заем за закупуване на автомобил за 
сметосъбиране и сметоизвозване, 
контейнери за БО и комбиниран багер 
товарач за почистване на 
нерегламентирани сметища,  обществени 
терени, тротоарни площи. 
- дофинансиране от местни приходи 

28 931 лв. 

 
        

          
28 931 

 
 
 
 

 

28 931 
0 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците   
 

 
ПЛАН ОТЧЕТ ОСТАТЪК 

НЕДОСТИГ 
 Разходи на Общинска администрация 

за депониране и отчисления  
(на база  2 200 тона) 

296 128 167 621 +128 507 

 - Депониране на битови отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци – 
Разград – съгласно договор № 
238/20.07.2015 г. /10,60 лв./т./ 

39 719 39 719 0 

 - Отчисления за обезвреждане  на 
депонираните неопасни отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 64 от 
ЗУО за всеки тон отпадък за депата по 
чл. 2,ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци-
съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1з за 2020 г. – 69,00 
лв./т. 
- Дофинансиране от местни приходи – 

244 877 122 152 +122 725 



                                           
 

64 477 лв. 

     - Обезпечение за депонираните 
отпадъци в Регионалното депо съгласно 
чл. 60 от ЗУО за всеки тон  (Наредба № 7 
от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци – 
3,86 лв./т.) 
Дофинансиране от местни приходи – 
3 040  лв. 
 

11 532 5 750 +5 782 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
 

 ПЛАН ОТЧЕТ 
ОСТАТЪК 

НЕДОСТИГ 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
3 000 4 000 -1 000 

 § 10-00 - Издръжка 3 000 3 000 0 
  - § 10-20 Разходи за почистване и 

оформяне на траншеи по торища в 
населените места от община Завет 

1 000 1 000 0 

 - § 10-20 Почистване на битови 
отпадъци от сервитутни зони на 
общински пътища 

1 000 1 000 0 

 - § 10-20 Почистване при извънредно 
настъпили обстоятелства и при 
необходимост от допълнително 
почистване на територии за 
обществено ползване 

1 000 2 000 -1 000 

 Разходи на Общинска администрация 2 000 2 000  
 § 10-00 - Издръжка 2 000 2 000  
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и 

дезинфекция на обекти от зелената 
система в населените места (паркове, 
градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

1 000 1 000  

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни 
канали и битови отпадъци от речни 
корита и дерета на територията на 
общината 

1 000 1 000  

 Общо разходи: АКТУАЛ
ИЗИРАН 

ПЛАН  
583 495 

лв. 

ОТЧЕТ 
454 988 лв. 

ОСТАТЪК 
НЕДОСТИГ 

+128 507лв. 

 



                                           
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
 Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 
година.  
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 245 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на 
основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 
читалищата в Община Завет предложения за дейността им през 2021 година и е 
съобразена със стратегическите документи за развитие на община Завет. Тази програма 
обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от Община Завет през 
настоящата година, техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното 
укрепване, модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. За 
реализирането на най-важните дейности от културните им планове, включени в 
Програмата са предвидени финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2022 
г. Приоритетите над които ще се съсредоточим, съгласно годишната програма са 
заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през 
изминалата 2021 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им планиране и 
финансиране за устойчиво развитие на читалищата.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,т.6 и т.12 от ЗМСМА и 
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 
1. Общинският съвет, приема годишна програма за развитие на читалищната 

дейност съгласно - /Приложение №1/. 
2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия 

във връзка с изпълнение на настоящото решение. 
3 . Настоящото 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 

 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Годишен план за развитие на младежката дейност за 2022 година  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 246 
 

 В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.  

В община Завет няма съставен общински съвет, съгласно чл. 16 от Закона за 
младежта, който да приеме предложението на кмета за годишен план. 
 Годишният план е насочен към подобряване качеството на живот на младите 
хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим 
социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в територията на 
община Завет. 

  Стратегическите цели, заложени в годишния план за развитие на младежката 
дейност са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие 
на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, 
насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване 
на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, 
повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени 
места и селските райони, развитие на между културния и международен диалог и 
повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, 
ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет гр. Завет  

РЕШИ: 
1. Общинския съвет приема годишен план за развитие на младежката дейност 

съгласно Приложение №1: 
2 . Настоящото 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 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 

 
ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2021-

2028 г. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 247 
 

 Програмата за управление на отпадъците на Община Завет за 
периода 2021-2028 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 5 Март 
2021 г.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 
план за управление на отпадъците (приет с Решение №459/17.06.2021 г. на МС) и 
указания за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. 
№48-00-566/21.07.2021 година на МОСВ.  
 
1. Причини налагащи приемането на Програма за управление на отпадъците на 
Община Завет 2021-2028 г. 
Програмата се изготвя и във връзка със следните основания:  

- изтичане периода на действие на съществуващата Програма за опазване на 
околната среда, част от която е била и подпрограма за управление на дейностите по 
отпадъци на Община Завет 2015-2020 г.;  

-  промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. 
юли2021 г. нов, пети Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.,който 
заедно с отделните програми към него подпомагат централните и местните власти за 
концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в 
сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на 
финансиране. 
  Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид 
документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката 
общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да 
получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на 
аналитичната част.  
 
2. Цели, които се поставят с приемането на Програма за управление на 
отпадъците на Община Завет 2021-2028 г. 

Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. на община Завет се явява 
инструмент за прилагане на законодателството по управление на отпадъците и за 
постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане на заложените цели на 
национално ниво и на ниво Европейски съюз. 



                                           
 

 
 
 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване 

-  Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 
- Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и 

други  
-  Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  

3. Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата. 
  - Държавния бюджет; 
  - Общинския бюджет; 
  - Европейски проекти и международни програми; 

 
Програмата включва План за действие с Програми от мерки за постигане на 

целите;  
Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, 

които 
са представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са 
посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 
резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 
изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и) 

 
4. Очаквани резултати от приемането на Програма за управление на 
отпадъците на Община Завет 2021-2028 г. 

 
Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за 

Община Завет за планиране и аргументиране на най-ранен етап на необходимите 
ресурси, мерки и действия с цел предоставяне от общината на необходимите 
качествени услуги по управление на отпадъците за населението и бизнеса и да подобри 
управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия на 
управлението на отпадъците. 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване;  

- Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 
чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на 
цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 
околната среда;  

- Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  
- Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.  
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият 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. 
Предлаганата програма е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 
както и с тези на европейското законодателство. 

Програма за управление на отпадъците се явява неразделна част от Общинската 
програма за околна среда, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 



                                           
 

 
 
 

Съгласно чл.  26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 
77 от АПК с цел осигуряване на обществен достъп, проектът на програмата е 
публикуван на интернет страницата на Община Завет, с което се предостави 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища. В 
нормативно установения 30-дневен срок не са постъпили предложения, становища и 
възражения. 
 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на 
отпадъците и чл. 21 , ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ:      
 
 
 

1. Общински съвет - Завет приема Програма за управление на отпадъците на 
Община Завет 2021-2028 г., 

2. Задължава Кмета на общината да информира ежегодно в срок до 31 март 
Общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

 
Настоящото 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 

 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Завет за 

периода 2021 г. - 2028 г.  
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 248 

 
 Програмата за опазване на околната среда на Община Завет за периода 2021 г. - 
2028 г. е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от 
Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., посл. 
изм. ДВ. бр. 102 от 01.12.2020 г.) (ЗООС). 

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Завет за периода 
2021-2028 г. е изложение на основните цели и задачи на Общината в областта на 
опазване на околната среда. ПООС е ключов инструмент за подобряване състоянието 
на околната среда, чрез който целенасочено са планирани и подробно разписани 
конкретните дейности, които Общината ще предприеме за посочения времеви 
диапазон. 
    Следвайки водещите принципи в политиката за устойчиво развитие, ПООС 
поставя рамки за дейностите в областта на опазване на околната среда като отчита 
влиянието и на икономическите и социалните фактори. ПООС се основава на 
концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения на екосистемите и 
нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов 
фактор за постигане на устойчиво развитие и чрез това - подобряване на качеството на 
живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и постигане на 
просперитет. 
 
1. Причини налагащи приемането на Програма за опазване на околната среда на 
Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  
Програмата за опазване на околната среда на община Завет е изготвена в   
съответствие с: 
 чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда; 
 т. 8 от чл. 17, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), според която „Местното самоуправление се изразява в 
правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да 
решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 
предоставил в тяхна компетентност в сферата на опазването на околната среда и 
рационалното използване на природните ресурси“; 



                                           
 

 
 
 

 Указанията на Министерство на околната среда и водите относно 
структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната 
среда. 

ПООС е изготвена в тясно съответствие с принципите на Националната 
стратегия 
за околна среда (НСОС), която се разработва за период от 10 години и се приема от 
Народното събрание по предложение на Министерския съвет (чл. 76, ЗООС). 
 
2.  Цели, които се поставят с приемането на Програма за опазване на околната 
среда на Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  
Програмата за опазване на околната среда си поставя няколко основни цели: 
 да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 
територията на община Завет, да установи причините и да предложи решения и 
действия за тяхното преодоляване; 
 да насърчи и обезпечи разумното използване на територията на общината за 
развитие на икономическия потенциал; 
 да открои приоритетите в разглежданата област; 
 да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, 
населението, НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на 
съществуващите проблеми; 
 да аргументира мерките и проектите на общината, които тя ще предложи за 
финансиране; 
 да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като 
ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 
 
3. Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата. 
Общински бюджет и други донорски програми. 

 
4. Очаквани резултати от приемането на Програма за опазване на околната среда 
на Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  
 

ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана 
и/или 
променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 
националното 
законодателството и други фактори със стратегическо значение. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият 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. 
Предлаганата програма е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 
както и с тези на европейското законодателство. 
 

Във връзка с проведена процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на Екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на  



                                           
 

 
 
 

Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.и нейните приложения, съгласно Наредбата 
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  е 
издадено Решение №РУ-2-ЕО/2022г. на РИОСВ-Русе. 

Съгласно чл.  26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 
77 от АПК с цел осигуряване на обществен достъп, проектът на програмата е 
публикуван на интернет страницата на Община Завет, с което се предостави 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища. В 
нормативно установения 30-дневен срок не са постъпили предложения, становища и 
възражения. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 21, ал. 1, т. 12, т.13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският  съвет гр. Завет 
 
 
РЕШИ: 

 
1. Общинския съвет - Завет приема Програма за опазване на околната среда на 

Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  
 
2. Задължава Кмета на общината ежегодно да внася отчет в Общинския съвет за 

изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост да внася и 
предложения за нейното допълване и актуализиране. Отчетите се предоставят за 
информация и в РИОСВ – Русе, съгласно чл. 79, ал. 6 от ЗООС. 
 

Настоящото 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
Приемане на годишен отчет за 2021г. за изпълнение на дейностите по 

Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Република България и план за действие на общината.    

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 249 
 

Съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) Общинските 
съвети приемат програма за изпълнение на националната програма и план за действие 
на съответната община, които отговарят на изискванията на наредба за прилагане на 
националната програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на 
финансиране и отчетност издадена от министъра на земеделието, храните и горите. 
Алинея 4 на същия член указва на Кметовете на общини да организират изпълнението 
на програмата и плана по ал. 3 и ежегодно до 1 март да внасят отчет за изпълнението на 
програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 
храните. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 40, ал. 
3 и ал. 4 от Закона за защита на животните,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
1. Общински съвет - Завет приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите 

по Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и 
план за действие на общината за 2021 година. 

2. Указва на Кмета на Община Завет да внесе Годишния отчет пред Областна 
дирекция по безопасност на храните гр. Разград. 

3. 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 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 

 
ПО  ОСМА  ТОЧКА 

 Изпълнение Постановление № 326 на Министерския съвет от 12.10.2021 г.

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 250 
 

В Държавен вестник  бр. 87 от 19.10.2021 г. е публикувано Постановление № 326 
на Министерския съвет от 12.10.2021 г., с което се одобряват допълнителни трансфери 
за други целени разходи, включително за местни дейности, по бюджетите на общините 
за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки 
във връзка с COVID -19, както и за субсидиране на пътническите превози по 
междуселищните  автобусни  линии.  На Община Завет е преведен трансфер от 259 100 
лева. 
 От тези средства, за субсидиране на пътническите превози по междуселищните  
автобусни  линии, са преведени 38 865 лв. Останалите средства следва да покрият, вече 
направени разходи по изпълнение на мерки във връзка с COVID -19 или предстоящи 
такива. 
 Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за 
общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус - 
COVID-19, както и множеството регистрирани случаи на заболяването в страната, 
държавната администрация предприе изключително сериозни мерки за 
противодействие и превенция, с цел да се спре разпространението на вируса.  В  
последователни заповеди на Министъра на здравеопазването  са дадени  разпореждания 
относно  организацията на работа, като се указва  работодателите и органите по 
назначаване да организират работния процес на работниците /служителите в 
дистанционна форма(работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като 
допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Работодателите и 
органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за 
администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като 
установят работно време с променливи граници и  разпоредят работа от разстояние на 
най-малко 50% от персонала, освен ако в 
зависимост от характера на работа това не е възможно. 
           На 13 януари 2022 г. с Решение № 9/ 13.01.2022 г. Министерският съвет на  РБ 
прие Национален оперативен план за справяне с пандемията COVID -19, съгласно 
който по време на пандемията  от COVID -19 всички министерства изпълняват своите 
отговорности, съгласно Националната програма за защита от бедствия, както и др. 
специфични дейности, посочени в Национален оперативен план за справяне с 
пандемията. В раздела „Въвеждане на  противоепидемични мерки от  работодателите,  



                                           
 

 
 
 

на определен етап се регламентира въвеждане на препоръка за дистанционна работа от 
персонала, а на следващ етап  задължително въвеждане на  дистанционна форма на 
работа. 

За целта е необходимо Община Завет да осигури техническа възможност и 
предостави на служителите иновативни начини за комуникация и работа, чрез които да 
се даде възможност за отдалечена/дистанционна работа. 

Предвид изложеното за нуждите на Общинска администрация е необходимо 
закупуването на техника, която да даде възможност за работа от дистанция на 
служителите, където това е възможно и когато се налага. 

По предварителен разчет, считаме, че е необходимо закупуването на 14 бр. 
преносими компютри /лаптоп/, предназначени за покриване нуждите на Общинската 
администрация, кметствата и Общински съвет. 

От проведеното пазарно проучване, стойността на гореописаната техника 
възлиза на  около 19 000 /деветнадесет  хиляди/ лева. 

Работодателите са задължени да създадат и предоставят на персонала  безопасни 
условия на работа, в т. ч. измерване на температура, осигуряване на маски,  
дезинфектанти. Също така е необходимо извършване на редовна  дезинфекция на 
обществените площи, където има движение на хора, като общинския пазар, пред  
банките и пощите в дните на раздаване на пенсии. За тези цели е необходимо да се 
закупи съответната техника и консумативи. 

В Община Завет се предоставят различни социални услуги. Едни от най-
желаните за ползване са интегрираната, почасова здравно-социална услуга  в домашна 
среда - патронажна грижа,  предоставяна по проект „Патронажна грижа+ в община 
Завет“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, държавно делегираната  услуга „Асистентска 
подкрепа“, услугата „Личен асистент“, предоставяна  по Механизъм лична помощ. В 
обхвата на тези услуги се обслужват  137 потребители, по-голямата част от които са 
възрастни хора в напреднала възраст, с влошено здраве и самотно живеещи. Много 
често се сблъскваме с проблема, че тези лица  са с множество заболявания и им се 
налага ползване на медицинска помощ и рехабилитация, за която те нямат 
необходимите  финансови възможности. Във връзка с широкото разпространение на 
заболяването COVID -19 в различните му варианти, често се налага прилагането на 
кислородна терапия в домашна среда, за която потребителите нямат нужните средства. 
Ето защо считаме, че е необходимо закупуването на  2 бр. кислороден концентратор – с 
единична цена 2 000.00 лева с ДДС, които да бъдат предоставяни при необходимост на   
нуждаещите се граждани по лекарско предписание. 

Предлагаме на Вашето внимание видовете  активи и приблизителните цени на 
същите, които имаме намерение да закупим на този етап, във връзка с изпълнение на 
мерките за борба с  COVID-19. При последвала необходимост ще бъдат закупени  и 
други активи, за което ще бъдете своевременно уведомени. 

 

 



                                           
 

 

 
№ 
 

                  Актив Бр. Сума 
/в лева/ 

1.  Лаптопи 14 19 000 
2.  Биометричен видео терминал за контрол 

на достъпа - за Общинска администрация 
Завет 

1   4 500 

3. Портативна термографска  камера за 
кметства и детски градини 

7 16 600 

4 Моторна пръскачка 7   8 500 
5. Пулверизатор за дезинфектант 7   4 000 
6. Кислороден концентратор 2  4 000 

 
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Постановление № 326 на 
Министерския съвет от 12.10.2021 г., Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 
1. За изпълнение на мерките във връзка с COVID-19  за нуждите на Община Завет 

да се закупят със средства, осигурени с Постановление № 326 на Министерския съвет 
от 12.10.2021 г., следните активи: 

1.1. Преносими компютри /лаптоп/ - 14  бр. на  обща стойност 19 000 лв; 
1.2. Биометричен видео терминал за контрол на достъпа - за Общинска 

администрация Завет  – 1 бр. на  стойност 4 500 лв; 
1.3. Портативна термографска  камера за кметства и детски градини – 7 бр. на  

обща стойност 16 600 лв; 
1.4. Моторна пръскачка – 7 бр. на  обща стойност 8 500 лв; 
1.5. Пулверизатор за дезинфектант – 7 бр. на  обща стойност  4 000 лв. 
1.6. Кислороден концентратор  - 2 бр. на обща стойност 4 000 лв. 
2. Промяната следва да се отрази по бюджета на Община Завет  в съответните 

дейности и разходни параграфи съгласно Единната бюджетна класификация. 
3. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
          Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.  

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

 
                                                                                                                                                                     

 
 

 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 

 
ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2022 г.    

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 251 
 

В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на 
Община Завет за 2022 година общинският съвет приема годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по предложение на кмета 
на общината.  Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на 
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.  

Програмата съдържа: 
- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия; 

- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 
собственост и способите за тяхното придобиване; 

- обекти от първостепенно значение; 
- други данни, определени от общинския съвет. 
 
Предвид гореизложеното предлагам на вниманието Ви следната 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           
 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

 
 

 
 

 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

за  2022 година 

 
 



                                           
 

     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Завет за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.  
            Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 

4. обекти от първостепенно значение; 
5. други данни, определени от общинския съвет. 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат в 

  лв. 
 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Отдаване под наем на помещения 10000,00 лв. 
   2. Отдаване под наем на терени                  0,00 лв.                      
   3. Отдаване под наем на жилища 0,00 лв. 
   4. Отдаване под наем на движими вещи 0,00 лв. 
   5. Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери 140000,00 лв. 
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост (Т.А) 150000,00 лв. 
 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Продажба на имоти - общинска собственост в регулация 100000,00 лв. 
   2. Продажба на земеделска земя 0,00 лв. 
   3. Учредени вещни права 0,00 лв. 
   4. Цена на ползване на дървесина от общинските горски територии 0,00 лв. 
   5. Цена на ползване на недървесни горски продукти 0,00 лв. 
   6. Концесии на микроязовири 0,00 лв. 
 
 

Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост 
(Т.Б) 

100000,00 лв. 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ (Т.А + Т.Б) 250000,00 лв. 
 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
 
   1. 

За   технически   дейности   -   скици,   разделяне   или   обединяване   на 
имоти, заснемане на имоти и др.) 

2000,00 лв. 

   2. За оценки 3000,00 лв. 
   3. 
 

За обявления 1000,00 лв. 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ 6000,00 лв. 

 



                                           
 

 

 

 

 

 

III. 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 

№ по        
ред 

 

 
                                                   Описание на имотите 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ  ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 
     1. Сграда със ЗП 100 кв.м. в гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 21 

    2. Магазин № 1 със светла площ 33,5 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 95-97 

3. 
Част от двуетажна масивна сграда със ЗП 173 кв.м., находящ се в гр. Завет  
ул. „Тракия“ № 1 

4. 
Терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина в гр. Завет,  
ул. „Освобождение“ № 60 

5. Част от сграда „Овцеферма“, с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 7 

6. Част от масивна сграда със ЗП 460 кв.м., находящ се в гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 19  

7. 
Идеална част 32,54/45,89 кв.м. от сграда „Старо кметство“,  
с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Христо Ботев“ № 7 

8. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.17 с площ 11,461 дка /Землище гр. Завет/ 
9. Поземлен имот с идентификатор 30065.31.25 с площ 17,463 дка /Землище гр. Завет/ 

10. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.26 с площ 15,002 дка /Землище гр. Завет/ 
11. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.25 с площ 16,442 дка /Землище гр. Завет/ 
12. Поземлен имот с идентификатор 30065.29.11 с площ 10,447 дка /Землище гр. Завет/ 
13. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.14 с площ 13,330 дка /Землище гр. Завет/ 
14. Поземлен имот с идентификатор 30065.49.26 с площ 41,141 дка /Землище гр. Завет/ 
15. Поземлен имот с идентификатор 30065.52.26 с площ 15,011 дка /Землище гр. Завет/ 
16. Поземлен имот с идентификатор 30065.74.41 с площ 14,317 дка /Землище гр. Завет/ 
17. Поземлен имот с идентификатор 58147.24.7 с площ 10,005 дка /Землище с. Прелез/ 
18. Поземлен имот с идентификатор 58147.24.15 с площ 27,501 дка /Землище с. Прелез/ 
19. Поземлен имот с идентификатор 58147.39.18 с площ 11,299 дка /Землище с. Прелез/ 
20. Поземлен имот с идентификатор 58147.23.1 с площ 38,633 дка /Землище с. Прелез/ 
21. Поземлен имот с идентификатор 58147.38.11 с площ 11,467 дка /Землище с. Прелез/ 
22. Поземлен имот с идентификатор 58147.60.2 с площ 66,867 дка /Землище с. Прелез/ 
23. Поземлен имот с идентификатор 70384.11.1 с площ 140,351 дка /Землище с. Сушево/ 
24. Поземлен имот с идентификатор 10714.23.244 с площ 47,134 дка /Землище с. Веселец 

25. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.28.2 с площ 56,501 дка /Землище  
с. Иван Шишшманово/ 

26. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.35.1 с площ 11,516 дка /Землище  
с. Иван Шишшманово/ 

27. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.27.3 с площ 16,867 дка /Землище  
с. Иван Шишшманово/ 

28. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.31.2 с площ 22,968 дка /Землище  
с. Иван Шишшманово/ 

29. 3882,972 дка пасища от ОПФ 
 



                                           
 

30. 964,899 дка маломерни имоти от ОПФ  
 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 

1. Дворно място с площ 810 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159Б 

2. Дворно място с площ 525 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159А 

3. Дворно място с площ 485 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Люляк“ № 2 

4. Дворно място с площ 1545 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Байкал“ № 12 

5. Празно дворно място с площ 1327 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 22 

6. Празно дворно място с площ 1233 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 23 

7. Празно дворно място с площ 1095 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 21 
8. Празно дворно място с площ 1261 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 19 

9. Празно дворно място с площ 610 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 17 

10. Празно дворно място с площ 651 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 15 

11. Празно дворно място с площ 1205 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 13 

12. Празно дворно място с площ 1314 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 11 

13. Празно дворно място с площ 1311 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 12 

14. Празно дворно място с площ 1234 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 14 

15. Празно дворно място с площ 1368 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 16 

16. Празно дворно място с площ 1402 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 18 

17. Празно дворно място с площ 1301 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 20 
18. Празно дворно място с площ 1620 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 4 

19. Празно дворно място с площ 1770 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 6 

20. 
Идеална част от дворно място с площ 18/762 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Хан Аспарух“ № 
3 

21. 
Идеална част от дворно място с площ 5/965 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Страхил Войвода“ 
№ 30 

22. 
Идеална част от дворно място с площ 40/1020 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Хан Кубрат“ № 
3 

23. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 18 

 В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ 
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

1. 
Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура през имоти 
общинска собственост 

 Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ 
КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

   Няма 
 Д.  ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

 Няма  

 Е. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ 

1. Застроен недвижим имот с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 4 

2. 
Поземлен имот с идентификатор 58147.30.11, с площ 4,348 дка, находящ се в землището на с. 
Прелез 

 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 



                                           
 

  
 

 

 



                                           
 

     
През  2022 година Община   Завет  няма  намерение   да    предлага   имоти  – общинска 
собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 

 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска 
собственост  със  собствен  имот  или  вещни  права от  граждани  или  юридически  лица, 
за същите ще се процедира по реда на чл. 40 от ЗОС. 
 

V. ДРУГИ ДАННИ, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ   ОБЕКТИТЕ   ОТ   
ПЪРВОСТЕПЕННО   ЗНАЧЕНИЕ   ЗА   ОБЩИНА  ЗАВЕТ: 

 
1. СМР за обект: „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет ”; 
2. СМР за обект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, 

община Завет“; 
3. СМР за обект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на кметство с. 

Острово“. 
                                                                   VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
        Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Завет за 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската 
собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през 
годината. 

                
         Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12  и ал. 2 от 
Закона за месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл.8, ал.1 и 
ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет  за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  
съвет  гр. Завет         

РЕШИ: 
 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Завет за 2022 година. 

2. След влизане в сила на настоящото решение, то да бъде публикувано в сайта на 
община Завет. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

4. Настоящето решение може да се оспори в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 

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



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 

 
 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Отдаване на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2022/2023 г. 

Докл.:Арх. Денис Татар-Зам.-кмет на    
Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 252 
 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи „Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни 
имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година 
без търг или конкурс“. Маломерни имоти по смисъла на закона са поземлени имоти с 
площ до 10 дка. Към настоящия момент общината разполага с  маломерни имоти, 
подробно описани в приложение № 1 към предложението, които не са определени  и не 
са дадени под наем, а предоставянето под  наем на тези имоти ще донесе допълнителни 
финансови приходи  на общината и ще допринесе  за  поддържането им в добро 
земеделско и екологично състояние от една страна, а от друга страна ще удовлетвори 
нуждите от земеделска земя на жители на общината. 
           Имотите  са включени в  Годишната програма  за  управление на общинската  
собственост на Община Завет за 2022 г.  
           В решението си Общинският съвет следва да определи и цената на отдаването 
под наем, като към настоящия момент размерът  на средното годишно рентно плащане 
за  землищата в област Разград за стопанската  2021 – 2022 година, определен  въз 
основа на данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната 
стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, 
вписани в съответната служба по вписванията и регистрирани в съответната 
общинската служба по земеделие е както следва:  
 
Таблица 1 

№ 
Общи

на 
Землище 

ЕКАТ
ТЕ 

Ниви 
лв. 
на 

дка. 

Трайни 
насаждения 
лв. на дка. 

Пасища, 
мери 
лв. на 
дка. 

Ливади 
лв. на 
дка. 

Лозя 
лв. на 
дка. 

1 Завет Брестовене 06481 65,00 39,00 8,00 8,00 45,00 
2 Завет Веселец 10714 70,00 45,00 7,00 8,00 50,00 
3 Завет Завет 30065 63,00 39,00 8,00 8,00 64,00 

4 Завет 
Иван 
Шишманово 

32192 56,00 33,00 8,00 
8,00 

48,00 

5 Завет Острово 54417 48,00 39,00 8,00 8,00 45,00 



                                           
 

6 Завет Прелез 58147 69,00 45,00 8,00 8,00 50,00 
7 Завет Сушево 70384 68,00 21,00 7,00 8,00 51,00 

Източник: „Областна дирекция земеделие“ – гр. Разград 
 
 Като се има предвид данните от таблица №1, предлагам цената за наем на 
имоти от ОПФ за 2022/2023 стопанска година да бъде както следва: 
1. Ниви – с. Брестовене – 65,00 лв. на дка.; с. Веселец – 70,00 лв. на дка.; гр. Завет – 

63,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 56,00 лв. на дка.; с. Острово – 48,00 лв. на 
дка.; с. Прелез – 69,00 лв. на дка.; с. Сушево – 68,00 лв. на дка. 

2. Лозя – с. Брестовене – 45,00 лв. на дка.; с. Веселец – 50,00 лв. на дка.; гр. Завет – 
64,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 48,00 лв. на дка.; с. Прелез – 50,00 лв. на 
дка.;  с. Сушево – 51,00 лв. на дка.; 

3. Трайни насаждения - с. Брестовене – 39,00 лв. на дка.; с. Веселец – 45,00 лв. на дка.; 
гр. Завет – 39,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 33,00 лв. на дка.; с. Прелез – 45,00 
лв. на дка.; с. Сушево – 21,00 лв. на дка. 

  Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място 
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 
  1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място;  
  2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 
и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 
горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а,  ал. 7 и 
§ 2б от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

    
1.Общинският  съвет гр. Завет определя маломерни имоти – частна общинска 

собственост за отдаване под наем, без  търг или конкурс,  за срок от една стопанска 
година, подробно описани в Приложение № 1 – неразделна част от настоящото 
решение. 

2.  Определя цените за отдаване на имотите по т. 1, както следва: 
            2.1. Ниви – с. Брестовене – 65,00 лв. на дка.; с. Веселец – 70,00 лв. на дка.; гр. 
Завет – 63,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 56,00 лв. на дка.; с. Острово – 48,00 лв. 
на дка.; с. Прелез – 69,00 лв. на дка.; с. Сушево – 68,00 лв. на дка. 
 2.2. Лозя – с. Брестовене – 45,00 лв. на дка.; с. Веселец – 50,00 лв. на дка.; гр. 
Завет – 64,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 48,00 лв. на дка.; с. Прелез – 50,00 лв. на 
дка.;  с. Сушево – 51,00 лв. на дка.          



                                           
 

  
 
 

2.3. Трайни насаждения - с. Брестовене – 39,00 лв. на дка.; с. Веселец – 45,00 лв. 
на дка.; гр. Завет – 39,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 33,00 лв. на дка.; с. Прелез – 
45,00 лв. на дка.; с. Сушево – 21,00 лв. на дка. 
 3. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под 
наем на общинските имоти за срок от една стопанска година, след представяне на 
платежен документ за внесен наем.           

4. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на маломерни 
имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - „ниви“, „лозя“ и 
„трайни насаждения“ да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
съответното населено място. 

 
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, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно 

ползване (НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване за 
стопанската 2022/2023 г.     
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 253 

 
Съгласно чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи предоставя възможност, пасища, мери и ливади от общинския поземлен  фонд да 
се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостапански животни регистрирани в 
Интегралната информационна система на  БАБХ.  

Във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение 
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за 
индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува 
на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2022 г. Собствениците или 
ползвателите на животновъдни обекти регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват 
индивидуално общински пасища, мери и ливади могат да подават заявления по образец 
до кмета на общината в срок до 10.03.2022 г.  

Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която 
определя необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида регистрирани 
пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 
правно основание пасища, мери и при спазване на нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

Комисията следва да се произнесе в срок до 01.05.2022 г. на съответната година 
с протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно 
разпределение се сключва договор за наем или аренда между общината и лицето, на 
което са разпределени съответните имоти (части от имоти) за минимален срок от 5 
стопански години. Съгласно чл. 37о,  ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет следва да 
приеме и  решение относно размера и местоположението на пасищата, мерите и 
ливадите и  правилата за ползването им. В Приложение № 1 и Приложение № 2 към 
настоящото предложение са описани подробно и разделени по землища свободните 
имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване (НТП) – пасища, мери 
и ливади, предвидени за индивидуално и общо ползване през стопанската 2022/2023 г. 

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 
землището към разпределените по преходния ред имоти, комисията извършва 



                                           
 

 
 
 

 допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна 
община или област и съставя протокол за окончателно разпределение на имотите в срок 
до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд 
или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

Съгласно чл. 37о,  ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет приема решение с 
мнозинство от общия брой на съветниците за размера и местоположението на мерите, 
пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване, както и правила за 
ползването им.  

Наред с горепосоченото решение, по силата на разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране 
на ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. Годишен план за паша; 
2.Съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване; 
3.Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата. 
Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място 
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

 1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място;  

   2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 
и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 
горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място.  
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 

2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 

37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет гр. Завет  

       

      РЕШИ: 

1. Дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския 
поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ без търг 
и конкурс, за срок от 5 стопански години, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 
2, неразделни части от настоящото решение. 

2. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се 
отдадат под наем при спазване условията на чл.37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от 
ППЗСПЗЗ, за срок от 5 /пет/ стопански години на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 



                                           
 

 
 
 

3. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се ползват безвъзмездно 
от жителите на съответното населено място, отглеждащи пасищни селскостопански 
животни в дребни земеделски стопанства или от образуваните колективни стада.  

4. Приема Годишния план за паша на територията на община Завет за 2022/2023 
г., съгласно Приложение № 3 неразделна част от настоящото решение. 

5. Утвърждава правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на 
Община Завет, през стопанската 2022/2023 година, съгласно Приложение № 4 
неразделна част от настоящото решение. 

6. Възлага на кмета на община Завет да назначи комисия, която да организира 
изпълнението на настоящото решение. 

7. Възлага на кмета на община Завет да сключи договори за наем или аренда за 
имотите, описани по т. 1 по цена, определена по пазарен механизъм.  

8. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд да се използват за изпълнение на дейности от 
местно значение в съответното населено място. 

 
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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ с НТП друг вид поземлен 

имот и друг вид земеделска земя.     
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 254 

 
 Съгласно чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/, отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на 
пасищата, мерите и ливадите се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, 
определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или 
конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да 
бъде по-дълъг от 10 години.  

Към настоящия момент община Завет разполага с имоти, които могат да се 
отдадат под наем на основание горепосочената разпоредба от закона, като е 
необходимо да се организира процедура за провеждане на търг или конкурс за 
сключване договор за наем за следните имоти – земеделски земи от ОПФ на Община 
Завет: 

I. Имоти в  землището на гр. Завет. 
1. Поземлен имот с идентификатор 30065.49.26, с площ 41141 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 
2. Поземлен имот с идентификатор 30065.52.26, с площ 15011 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 
3. Поземлен имот с идентификатор 30065.74.41, с площ 14317 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 

II. Имоти в  землището на с. Прелез. 
1. Поземлен имот с идентификатор 58147.38.11, с площ 11467 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 
2. Поземлен имот с идентификатор 58147.60.2, с площ 66867 кв.м., НТП: Друг вид 
земеделска земя; 

III. Имоти в  землището на с. Веселец. 
 

1. Поземлен имот с идентификатор 10714.23.244, с площ 47134 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 

 
 



                                           
 

 
 

IV. Имоти в  землището на с. Иван Шишманово. 
1. Поземлен имот с идентификатор 32192.28.2, с площ 56501 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 
2. Поземлен имот с идентификатор 32192.35.1, с площ 11516 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 
3. Поземлен имот с идентификатор 32192.27.3, с площ 16867 кв.м., НТП: Друг вид 
поземлен имот; 
 Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2022 г., в Буква А. „Имоти, които 
община Завет има намерение да предостави под наем”. За същите са  възложени и 
изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. С отдаването на горепосочените 
имоти, ще бъдат осигурени допълнителни приходи на Община Завет.  

Доколкото липсва изрична наредба за отдаване под наем на имоти – земеделски 
земи от ОПФ е необходимо Общинският съвет гр. Завет да реши условията и реда за 
провеждане на търг за горепосочените имоти, като е целесъобразно да се приложат 
съответно разпоредбите на Глава пета: Провеждане на публичен търг и публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество (приета с Решение № 396 по Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с 
Решение № 499 по Протокол № 46 от 27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по 
Протокол № 07 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет гр. Завет). 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОС,  придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол 
на общинския съвет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място 
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 
и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 
горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на 
земеделските земи и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет гр. Завет  
       
      РЕШИ: 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
5 стопански години на земеделски земи от ОПФ както следва:  
                
 



                                           
 

 
 
 

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 30065.49.26, с площ 41141 кв.м., трета 
категория, местност „Голямата нива”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в 
землище на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 403,18 
лв. 
            1.2. Поземлен имот с идентификатор 30065.52.26, с площ от 15011 кв.м., 
четвърта категория, местност „Голямата нива”, НТП: Друг вид поземлен имот, 
находящ се в землище на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в 
размер на 147,11 лв. 
            1.3. Поземлен имот с идентификатор 30065.74.41, с площ от 14317 кв.м., трета 
категория, местност „Могилите”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в 
землище на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград  с начална тръжна цена в размер на 
140,31 лв. 
 1.4. Поземлен имот с идентификатор 58147.38.11, с площ 11467 кв.м., девета 
категория, местност „Край село”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в 
землище на с. Прелез, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 
112,38 лв. 
 1.5. Поземлен имот с идентификатор 58147.60.2, с площ от 66867 кв.м., пета 
категория, местност „Орта борун”, НТП: Друг вид земеделска земя, находящ се в 
землище на с. Прелез, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 
655,30 лв. 
 1.6. Поземлен имот с идентификатор 10714.23.244, с площ от 47134 кв.м., девета 
категория, местност „Юрджек”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в землище 
на с. Веселец, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 461,91 лв. 
 1.7. Поземлен имот с идентификатор 32192.28.2, с площ от 56501 кв.м., десета 
категория, местност „Заветски баир”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в 
землище на с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в 
размер на 553,71 лв. 
 1.8. Поземлен имот с идентификатор 32192.35.1, с площ от 11516 кв.м., трета 
категория, местност „Къшлалък”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в 
землище на с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в 
размер на 112,86 лв. 
 1.9. Поземлен имот с идентификатор 32192.27.3, с площ от 16867 кв.м., седма 
категория, местност „Заветски баир”, НТП: Друг вид поземлен имот, находящ се в 
землище на с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в 
размер на 165,30 лв. 

2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години за 
имотите описани в т.1 на настоящото решение. 

3. Определя стъпка за наддаване за имотите по т.1 – 5 % от началната тръжна 
цена. 

4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите по т.1 -  50 % от 
началната тръжна цена.   

       5. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 
община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми, концесионни 
възнаграждения, неиздължени данъци и такси, както и лица, чийто договор за наем е 
прекратен по тяхна вина в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса. 

        



                                           
 

 
 
 

6. Спечелилият публичния търг участник, с който ще бъде сключен договор за 
отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ следва да влезе във владение до 
31.12.2022 г., с подписан протокол за предаване на имот. 

7. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - „Друг вид поземлен 
имот“ да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното 
населено място. 

8. Публичният търг по т. 1 да се проведе съответно по реда и условията на глава 
пета: Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем и разпореждане с общинско имущество от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 396 по 
Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 499 по Протокол № 46 от 
27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по Протокол № 07 от 28.05.2020 г. на 
Общинския съвет гр. Завет).  

9. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 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, чрез 
Общински съвет гр. Завет. 
 

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



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 

 
ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

 Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ с НТП ниви и трайни 

насаждения.  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 255 
 

Съгласно чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на земеделските 
земи /ЗСПЗЗ/, отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на 
пасищата, мерите и ливадите се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, 
определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или 
конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да 
бъде по-дълъг от 10 години.  

Към настоящия момент община Завет има сключени договори за наем на земи от 
ОПФ, които изтичат на 30.09.2022 г. След този срок имотите, могат да се отдават под 
наем. Предвид това е необходимо да се организира процедура за отдаване под наем, 
чрез провеждане на търг или конкурс за следните имоти – земеделски земи от ОПФ на 
Община Завет: 

I. Имоти от землището на гр. Завет. 
1. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.17, с площ 11461 кв.м., НТП: Нива; 
2. Поземлен имот с идентификатор 30065.31.25, с площ 17463 кв.м., НТП: Нива; 
3. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.26, с площ 15002 кв.м., НТП: Нива; 
4. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.25, с площ 16442 кв.м., НТП: Нива; 
5. Поземлен имот с идентификатор 30065.29.11, с площ 10447 кв.м., НТП: Нива; 
6. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.14, с площ 13330 кв.м., НТП: Нива. 
 

II. Имоти от землището с. Прелез. 
1. Поземлен имот с идентификатор 58147.24.7, с площ 10005 кв.м., НТП: Нива; 
2. Поземлен имот с идентификатор 58147.24.15, с площ 27501 кв.м., НТП: Нива; 
3. Поземлен имот с идентификатор 58147.39.18, с площ 11299 кв.м., НТП: Нива; 
4. Поземлен имот с идентификатор 58147.23.1, с площ 38633 кв.м., НТП: Нива; 

 
III. Имот от землище на с. Сушево. 

1. Поземлен имот с идентификатор 70384.11.1, с площ 140351 кв.м., НТП: Трайно 
насаждение. 
 Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2022 г., в Буква А. „Имоти, които  



                                           
 

 

 

община Завет има намерение да предостави под наем”, за същите са  възложени и 
изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. С отдаването на горепосочените 
имоти, ще бъдат осигурени допълнителни приходи на Община Завет.  
 Доколкото липсва изрична наредба за отдаване под наем на имоти – земеделски 
земи от ОПФ е необходимо Общинският съвет гр. Завет да реши условията и реда за 
провеждане на търг за горепосочените имоти, като е целесъобразно да се приложат 
съответно разпоредбите на Глава пета: Провеждане на публичен търг и публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество (приета с Решение № 396 по Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с 
Решение № 499 по Протокол № 46 от 27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по 
Протокол № 07 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет гр. Завет). 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОС,  придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол 
на общинския съвет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място 
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 
и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 
горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място.  

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на 
земеделските земи и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 
 

            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
5 стопански години на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост, както 
следва:  
 1.1. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.17, с площ 11461 кв.м., трета 
категория, местност „Могилите”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 687,66 лв. 
 1.2. Поземлен имот с идентификатор 30065.31.25, с площ от 17463 кв.м., трета 
категория, местност „ Бостаните”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 1047,78 лв. 
  



                                           
 

 
 
 

 1.3. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.26, с площ от 15002 кв.м., трета 
категория, местност „Могилите”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 900,12 лв. 
 1.4. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.25, с площ от 16442 кв.м., трета 
категория, местност „Могилите”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 986,52 лв. 
 1.5. Поземлен имот с идентификатор 30065.29.11, с площ от 10447 кв.м., трета 
категория, местност „Зелен дол”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 626,82 лв. 
 1.6. Поземлен имот с идентификатор 30065.51.14, с площ от 13330 кв.м., трета 
категория, местност „Голямата нива”, НТП: Нива, находящ се в землище на гр. Завет, 
общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 799,80 лв. 
 1.7. Поземлен имот с идентификатор 58147.24.7, с площ 10005 кв.м., трета 
категория, местност „Край село”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Прелез, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 600,30 лв. 
 1.8. Поземлен имот с идентификатор 58147.24.15, с площ от 27501 кв.м., трета 
категория, местност „Край село”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Прелез, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 1650,06 лв. 
 1.9. Поземлен имот с идентификатор 58147.39.18, с площ от 11299 кв.м., девета 
категория, местност „Кара вели”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Прелез, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 677,94 лв. 
 1.10. Поземлен имот с идентификатор 58147.23.1, с площ от 38633 кв.м., трета 
категория, местност „Край село”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Прелез, общ. 
Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 2317,98 лв. 
 1.11. Поземлен имот с идентификатор 70384.11.1, с площ от 140351 кв.м., трета 
категория, местност „Куффалар”, НТП: Трайно насаждение, находящ се в землище на с. 
Сушево, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 8421,06 лв. 
 2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години за 
имотите описани в т.1 на настоящото решение. 

3. Определя стъпка за наддаване за имотите по т.1: 5 % от началната тръжна 
цена. 

4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите по т.1:  50 % от 
началната тръжна цена.   

       5. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 
община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми, концесионни 
възнаграждения, неиздължени данъци и такси, както и лица, чийто договор за наем е 
прекратен по тяхна вина в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса. 

       6. Спечелилият публичния търг участник, с който ще бъде сключен договор за 
отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ следва да влезе във владение до 
31.12.2022 г., с подписан протокол за предаване на имот. 

7. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - „ниви“ да се 
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено 
място. 

8. Публичният търг по т. 1 да се проведе съответно по реда и условията на глава 
пета: Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под  



                                           
 

 
 
 

наем и разпореждане с общинско имущество от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 396 по 
Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 499 по Протокол № 46 от 
27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по Протокол № 07 от 28.05.2020 г. на 
Общинския съвет гр. Завет) 

9. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 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, чрез 
Общински съвет гр. Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
                                                                                                                                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти през 2021 година.   
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 256 

 
В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост, 

кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 
обекти. 

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
Структорното звено, което пряко осъществява дейностите по изпълнение на 
програмата е Дирекция „ОСОПИХД”. 

На вниманието на Общинскя съвет е предоставен изготвеният отчет за 
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по 
видове и категории обекти за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 
                                                       Отчет 

за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 
управление за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 
І. Съставените  и пресъставените към 31.12.2021 г. актове за общинска 

собственост са 61 броя, от които за недвижими имоти - частна общинска собственост 
25 броя и 36 броя – публична общинска собственост, описани по землища, както 
следва:  

 

  гр. Завет – 9 броя, от които 2 бр. АЧОС и 7 бр. АПОС 

  с. Брестовене – 8 броя, от които 0 бр. АЧОС и 8 бр. АПОС 

  с. Острово –  5 броя, от които 2 бр. АЧОС и 3 бр. АПОС 

  с. Иван Шишманово –  6 брой, от които 2 бр. АЧОС и 4 бр. АПОС 

  с. Веселец – 4 броя, от които 3 бр. АЧОС и 1 бр. АПОС 

  с. Прелез –  18 броя, от които 8 бр. АЧОС и 10 бр. АПОС 

  с. Сушево – 11 броя, от които 8 бр. АЧОС и 3 бр. АПОС 



                                           
 

 
 

Гореизброените имоти се делят по НТП, както следва: 
1. Имоти с НТП: Нива общо 16 бр. с площ  257,364 дка с данъчна стойност от 

37541,10 лв.; 
2. Имоти с НТП: Пасища, мери общо 29 бр. с площ  834,038 дка с данъчна 

стойност от 46700,00 лв.; 
3. Имоти с друго НТП: общо 7 бр. с площ  74,931 дка с данъчна стойност от 

12780,40 лв.; 
4. Имоти в регулация - дворни места и сгради общо 9 бр. с площ  15870 кв.м. 

(15,870 дка) с данъчна стойност от 80035,70 лв.  
              

През годината периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните 
листи за имотите и в главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за 
учредено право на прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, 
които са престанали да бъдат общинска собственост. 

Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от общинско значение (за културни, 
образователни, детски, младежки, спортни и социални мероприятия) в голямата си част 
са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на 
бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности.  

Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска 
собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 

Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет, са 
отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 
II. През отчетния период са сключени и прекратени общо 94 договори, анекси и 

допълнителни споразумения, както следва: 
 

№ по 
ред 

Вид на документа Брой 

1. Договори до 1 год. 51 
   

2. 
Договори над 1 год. 38 

   
3. 

Др. вид договори, анекси, доп. 
спор. 

0 

   
4. 

Прекратени договори 5 

   
5. 

Общо 94 

 
През 2021 г. от страна на общинската администрация са проведени общо 4 

публични търга за отдаване под наем (1 бр.) и продажба (3 бр.) на недвижими имоти – 
общинска собственост.  

След решение на общински съвет – гр. Завет през отчетния период е сключен 1 
договор за прекратяване на съсобственост.  
            Събраната сума за отчетния период от наеми на помещения, земеделски земи и 
пасища  е в размер на 163 254,82 лв. 



                                           
 

 
            
 

 ІІІ. За отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. са сключени 9 броя договори 
за продажба на недвижими имоти собственост на община Завет, като приходите от  
продажбата са в размер на 201 628,41 лв.  

 
           ІV. Изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при община Завет за 2021 г. е както следва: 
 

Изпълнение на годишната програма за 2021 г. 
№ Постъпили приходи /лв./ Предвидени Изпълнени % 
1. Наем земя 85000,00 159135,46 187,22 
2. Наем имущество 11000,00 4119,36 37,45 
3. Продажби 120000,00 201628,41 168,02 

ОБЩО 216000,00 364883,23 168,93 
  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 
чл.66а от ЗОС, чл.1, ал.6 от  Наредба № 2  на ОбС – Завет за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  
    

      РЕШИ: 

     
 
  1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 година. 

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

 
            3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински 
съвет гр. Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Застраховане на имоти – частна общинска собственост.   
    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 257 

 
         В чл.9 ал.1 от Закона за общинската собственост е регламентирано, че: ”Общините 
задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост”, а 
съгласно ал. 2 изисква Общинския съвет да определи с решение имотите – частна общинска 
собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу 
застрахователните рискове по чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - природни 
бедствия и земетресения.  

Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на 
съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са 
предоставени за управление. 
        Предложението на Общинската администрация е през 2022 година да се застраховат 
следните имоти - частна общинска собственост, а именно: 

 

№ Наименование на имота 
Населено 

 място 
Акт за собственост 

Инвентарен 
номер 

1.  
 Едноетажна масивна  сграда 

„Младежки Клуб” 
Завет 

АЧОС 
№ 1065/01.10.2020 г. 

00022 

2. 
Едноетажна масивна  

сграда „Навес с пазарни маси“ 
Завет 

АПЧОС 
№ 758/14.09.2017 г. 

00142 

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

самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.9, ал.2 от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

      

      РЕШИ: 

1. Определя имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително 
застраховане през 2022 г., както следва: 

 
 



                                           
 

№ Наименование на имота 
Населено 

 място 
Акт за собственост 

Инвентарен 
номер 

1.  
 Едноетажна масивна  сграда 

„Младежки Клуб” 
Завет 

АЧОС 
№ 1065/01.10.2020 г.  

00022 

2. 
Едноетажна масивна  

сграда „Навес с пазарни маси“ 
Завет 

АПЧОС 
№ 758/14.09.2017 г. 

00142 

 
2. Имоти предоставени под наем или ползване – частна общинска собственост се 

застраховат за сметка на наемателите или ползвателите. 
3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

застраховане на горепосочените имоти. 
4. 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 може да се оспори в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Завет, ул. „Тракия“ № 1 за срок от 5 години.  
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 258 

 
Съгласно чл. 14, ал. 1, от Закона за общинската собственост, 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. Срокът на отдаване под наем на имотите по 
ал.1 се определя от общинския съвет. Съгласно чл.14, ал.6, от Закона за общинската 
собственост с решение на общинския съвет имоти по ал.1  могат да се отдават под наем 
без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване 
на съответните нужди на населението. 

 От страна на д-р Сибел Осман – управител на „Хепи дент Сибел Ахмед – 
амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“ 
ЕООД, ЕИК 206799221, е проявен интерес към част от имот общинска собственост, 
представляващ: „Стоматологичен кабинет“, коридор и антре с обща площ 16,68 кв. м, 
находящ се на първия етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 173 кв.м., 
гр. Завет кв.50, УПИ I – „Дневен център за възрастни хора“, ул. „Тракия“ № 1. Имотът е 
включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при община Завет за 2022 г. в буква „А. Имоти, които община Завет има 
намерение да предостави под наем” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които 
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за 
внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“. За имота има 
съставен акт за частна общинска собственост № 52 от 05.10.2010 г. В момента имота е 
свободен и може да се предостави под наем на д-р Сибел Осман. Съгласно чл.1, ал.2, 
т.6 от Приложение № 1към Наредба № 2 на ОбС – Завет месечна наемна цена на 
помещенията с обща площ 16,68 кв.м. е определена на 9,34 лева без ДДС или 11,20 лева 
с ДДС. 
            Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място  
 



                                           
 

 
 
 

извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

  2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 
общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 
и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 
горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.52, ал.5, т.2 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.1, ал.3 и ал.6 
от Закона за общинската собственост, във връзка чл.29, ал.1, ал.7 и ал.8 и чл.1, ал.2, 
т.6 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

     РЕШИ: 

         1. Общински съвет дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – 

частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“, коридор и 

антре с обща площ 16,68 кв. м.,  находящ се на първия етаж на двуетажна масивна 

сграда със застроена площ 173 кв.м., гр. Завет кв. 50 УПИ I – „Дневен център за 

възрастни хора“, ул. „Тракия“ № 1, със наемна цена на месец в размер на 11,20 лв. с 

ДДС, съгласно Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

    2. Възлага на кмета на община Завет след влизане на настоящото решение в сила 
да сключи договор с д-р Сибел Осман – управител на „Хепи дент Сибел Ахмед – 
амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“ 
ЕООД, ЕИК 206799221 за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 
със срок от 5 години.   

    3.  Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
гр. Завет. 

  4. 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, чрез Общинския съвет – гр. 
Завет.  
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Завет, 
за срок от 5 години.    
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 259 

 
В общинска администрация Завет постъпи заявление от д-р Петинка Йорданова – 

невролог, жител на гр. Кубрат, с искане за наемане на помещение – общинска собственост, за 
практикуване на професията си. Желанието на заявителя е да ползва възмездно помещение, 
който се намира в масивна сграда със застроена площ 460 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. 
„Лудогорие“ № 19, в сградата има 9 броя самостоятелни помещения, като една част от 
помещенията се ползват от Дирекция социално подпомагане – гр. Кубрат. Исканото помещение 
от заявителя е свободно, същия не е предоставен за управление по реда на чл. 12 от ЗОС и може 
да се отдаде под наем. 

Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2022 г. 
          Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост свободните 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, като ал.2 от същия член на 
ЗОС регламентира, че отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината 
след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 
предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен 
друг ред. 
           В чл. 32, ал.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е посочено, че отдаването под наем на 
имоти – публична общинска собственост по чл. 23, ал. 1 от наредбата, се извършва от Кмета на 
община Завет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава пета от 
тази наредба, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг 
или конкурс или е определен друг ред, след решение на Общинския съвет за срок до 10 години.  
          Съгласно чл. 32, ал.3 от същата Наредба, Общинския съвет определя начина за отдаване 
под наем - търг или конкурс и началната тръжна или конкурсна наемна цена. 
          Началната наемна цена се определя на база приложение № 1 към Наредба № 2 на 
Общински съвет – гр. Завет, където е посочено, че за лекарски кабинет е определен сумата 0,56 
лв./кв.м. без ДДС, същият умножен по 21,95 кв.м. (обща площ на исканото помещение с площ 
16,77 кв.м. и 1/9 идеална част от коридор с площ 5,18 кв.м.) дава сумата 12,29 лв. без ДДС, 
която се явява като начална наемна цена за месец за имота. 
          Отдаването под наем на горепосочения имот ще даде възможност на жителите на гр. 
Завет да се възползват от услугите на д-р Петинка Йорданова – невролог, едновременно с това 
и в общинския бюджет ще постъпят приходи. 
            



                                           
 

 
 
 

 Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване на дървесина и 
недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, които 
се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския 
център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 
определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови 

активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;  

            2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска 
собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното 
населено място. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 32. ал.1, ал.3 и чл.1, 
ал.2, т.6 от Приложение № 1 от Наредба № 2 на ОбС - Завет за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  
       

      РЕШИ: 

1. Да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 
5 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ -  помещение и 1/9 
идеална част от коридор с обща площ 21,95 кв.м., находящ се в  масивна сграда със застроена 
площ 460 кв.м., с адрес гр. Завет, община Завет, област Разград, ул. „Лудогорие“ № 19, актуван 
с акт за поправка на акт за публична общинска собственост № 156/09.06.2016 г.  

2. Определя начална тръжна цена за наем на месец в размер на 12,29 лв. без ДДС, 
съгласно Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет. 

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 всички необходими законови 

действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. 
6.  Отдадения имот да се използва само като лекарски кабинет. 
7. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска 
собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в гр. Завет. 

8. 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, чрез Общинския съвет – гр. Завет.  
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 

 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
 Изменение на наемните цени на имоти общинска собственост по сключени 
договори за отдаване под наем.     
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 260 

 
В чл. 25, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет е заложено, че при сключване на 
договори за отдаване под наем в тях се предвижда увеличаване на наемната цена с 
коефициент равен на официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван 
от Националния статистически институт, след решение на общинския съвет гр. Завет.  

След писмено запитване с изх. № УД-02-20-43/12.01.2022 г. до Националния 
статистически институт, Териториално статистическо бюро – Север, Отдел Статистически 
изследвания – Разград е получен отговор с вх. № УД-02-20-43/26.01.2022 г., от което е видно, 
че индексът на потребителските цени за месец Декември 2021 г. спрямо месец Декември 2020 
г. е  107,8 %,  т.е.  инфлацията е 7,8 %. 

Съгласно чл.25, ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет, по мотивирано 
предложение на кмета на общината и след решение на ОС наемните цени по сключени 
договори за наем на имоти по чл. 23, ал. 1 и ал. 3, могат да се увеличат с размер на 
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния 
статистически институт. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 4 от Наредба № 2 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
– гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет  
      РЕШИ: 

1. Наемните цени на сключените с наемателите договори по реда на Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
– гр. Завет да се увеличат със 7,8 %.  

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК, чрез Общински съвет – гр. Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДЕВЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на 

законно построена върху нея сграда, с адрес с. Острово, ул. „Байкал“ № 12.  
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 261 

 
Постъпило е заявление от лицето Нида Мехмед с Вх. № 94Н-689-1/10.01.2022 

г., жител на с. Острово с искане за продажба на земя – частна общинска собственост,  
върху който заявителят има законно построена жилищна сграда. В заявлението си 
лицето е представил нотариален акт за прехвърляне на недвижими имоти срещу 
гледане и издръжка с № 111, том II, дело № 1004 от 31.07.1995 г., където е видно, че 
същият е изцяло собственик на жилищната сграда. Община Завет е собственик на 
земята, съгласно акт за частна общинска собственост № 496/02.10.2001 г.   

Редът за продажба на общинска земя на собственика на законно построена 
върху нея сграда е описан в чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС: 

Чл.35, ал.3 Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика 
на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг 
или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 

Чл.41, ал.2 Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - 
общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните 
им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени 
по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при 
провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права 
върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, 
определени от общинския съвет. 

Съгласно чл.39, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет гр. Завет продажбата 
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху 
нея сграда, се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет, без 
търг или конкурс.  

Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при община Завет за 2022 г., изготвена е пазарна 
оценка на имота от лицензиран оценител, както и данъчна оценка от МДТ – Завет.  

Общински съвет – гр. Завет също така трябва да се съобрази и с разпоредбата 
на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, който гласи, че при отдаване под наем, под аренда, при 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти  



                                           
 

 
 
 

и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното 
населено място извън територията на общинския център, извън случаите на 
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:  

        1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 
от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
– гр. Завет, Общинският  съвет  гр. Завет                                                                 

 
РЕШИ:  
 

1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно 
място с площ 1545 кв.м., с УПИ III – 563 от кв. 37 по ПУП на с. Острово, общ. Завет, 
обл. Разград в размер на 6180,00 лв. без ДДС.  

2. Да се продаде на Нида Мехмед, жител на с. Острово, недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Острово, ул. „Байкал“ № 12, с УПИ III 
– 563 от кв. 37 по действащ ПУП на селото, с площ 1545 кв.м., за сумата от  6180,00 
лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 5248,40 лева. Имотът е отреден за жилищно 
строителство, за същия има съставен АЧОС № 496/02.10.2001 г.    

3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 
продажба на имота, описан в т.2 от настоящето решение. 
           4.  Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се 
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 
социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Острово, Община 
Завет.  
           5.  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, чрез 
Общинския съвет – гр. Завет. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДВАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Приемане на решение за временно освобождаване - изцяло или частично от 

задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на имоти 
– общинска собственост.    
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 262 

 
 Съгласно чл. 6в, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. и за преодоляване на последиците (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 
14.05.2020 г.): 

 ал. 1. По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след 
нейната отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други 
ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти - държавна собственост както 
и органите за управление на държавните предприятия и търговските дружества със 100 
на сто държавно участие в капитала, предоставили под наем или за ползване техни 
имоти, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти - 
общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди, за 
намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от 
заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или 
ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие 
на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична 
обстановка. 

 ал. 2. Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, 
удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и 
юридически лица - наематели или ползватели. 

 С цел да бъдат подпомогнати, Законодателят е предвидил възможността 
Общинските съвети с решение да освободят изцяло от заплащане на вноските за наем и 
за ползване, или съответно да намалят размера им, в случаите, когато наематели и/или 
ползватели на имоти - общинска собственост са  ограничили или преустановили 
дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на 
извънредната епидемична обстановка. 

С решение № 155 по Протокол № 15 от 28.01.2021 г. Общинският съвет гр. Завет 
даде съгласие за освобождаване изцяло от заплащане на вноските за наем и за ползване, 
и за намаляване размера на вноските за наем и за ползване от 50 до 90 процента вкл., 
дължими от физическите и юридическите лица - наематели или ползватели на имоти- 



                                           
 

 
 
 

общинска собственост, които са преустановили или ограничили дейността си 
вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на обявената извънредната 
епидемична обстановка до отмяна ѝ. 

 Въз основа на посоченото решение, заинтересованите страни подадоха 
заявление и със съответните заповеди на Кмета на Община Завет бяха освободени  
изцяло или частично от заплащане на вноските им.  

 От приемането на горепосоченото решение до настоящия момент мерките и 
ограниченията, наложени по време на обявената извънредната епидемична обстановка 
се промениха многократно, като се даде възможност при определени условия, лицата 
които бяха преустановили или ограничили дейността си да ги възстановят напълно. 
Създадоха се възможности да работят при определени условия, като се въведе и 
изискването за така наречения „Зелен сертификат“.  

 Препоръчително е в решението да се посочи срока за освобождаване или 
намаляване на размера на вноските, както и критериите и условията при които ще се 
осъществят правата по приетото решение.  

 С оглед на това предлагам Общинският съвет гр. Завет да приеме решение, с 
което да освободи напълно от заплащане на вноските за наем и за ползване, или да 
намали размера на вноските на физически и юридически лица - наематели или 
ползватели на имоти общинска собственост на Община Завет, които са ограничили или 
преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по 
време на извънредната епидемична обстановка със срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 Намаляването на размера на наемната цена, поради ограниченията, в резултат на 
въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в 
частност на територията на Община Завет, да се извършва по следния начин: 

 I. При спад от 20% до 50%  от оборота за съответния месец от периода 
01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от 
наемната цена от 20%;  

 II. При спад с над 50,1% от оборота за съответния месец от периода 01.01.2022 г. 
до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена 
от 50%. 

 Считам, че по този начин ще подпомогнем всички заинтересовани лица да 
преодолеят кризата, породена от разпространението на пандемия от COVID-19 и 
обявената извънредна епидемична обстановка, като същевременно освобождаването им 
от заплащане на вноските, изцяло или намаляването на вноските им,  няма да се отрази 
сериозно на общинския бюджет.  

 Вноските, изплатени от физически и юридически лица - наематели или 
ползватели на имоти общинска собственост на Община Завет, преди влизане в сила на 
това решение, да бъдат прихванати, от следващите вноски, дължими след отмяна на 
извънредната епидемична обстановка или след отпадане на основанията им за 
освобождаване от заплащане или намаляване на размерите на наемните вноски.  
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 6в  Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 
преодоляване на последиците  (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 
71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. - бр. 101 от 
2020 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2020 г.), Общинският съвет гр. Завет  
       



                                           
 

 

 

      РЕШИ: 

1.  Лицата, страни по действащи договори за наем или ползване на имоти - 
общинска собственост, не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, 
през който са преустановили своята дейност в имота, вследствие на мерките и 
ограниченията, наложени по време на обявената извънредната епидемична обстановка, 
но за срок не по-дълъг от периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

2. Лицата, страни по действащи договори за наем или ползване на имоти - 
общинска собственост, за които е налице ограничаване на дейността им, в резултат на 
въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в 
частност на територията на Община Завет, заплащат наемна цена, за срока през който 
са ограничили своята дейност в имота, съобразно предвиденото в това решение, но за 
срок не по-дълъг от периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 2.1. При спад от 20% до 50%  от оборота за съответния месец от периода 
01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от 
наемната цена от 20%;  

 2.2. При спад с над 50,1% от оборота за съответния месец от периода 01.01.2022 
г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната 
цена от 50%. 
            3. Обстоятелствата по т. 1 от настоящото решение се доказват с: 
           3.1. Декларация на заявителя, по образец (Приложение № 1 към настоящото 
решение);  
           3.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност 
(ЗДДС) - справка - декларация по чл. 125 от ЗДДС или извлечение от дневника за 
продажбите по чл. 124 от ЗДДС, за периода на преустановяване на дейността, но не по-
дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.;  
           3.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на 
преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 
и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/ интегрирана автоматизирана 
система за управление на търговската дейност.  
           3.4. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК на 
лицата - наематели, респ. ползватели на имоти-общинска собственост за разкриване на 
данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните 
от съответното лице данни.  

4. Обстоятелствата по т. 2 от настоящото решение се доказват пред наемодателя 
с представяне на:  

4.1. Декларация от наемателя (Приложение № 2 към настоящото решение);  
4.2. За лицата, регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл. 125 от ЗДДС 

или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 от ЗДДС, за периода от 
01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и за същия период на 2019 г.;  

4.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално 
устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност 
за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и месечни отчети от същия период на 2019 
г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана 
автоматизирана система за управление на търговската дейност; 

4.4. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК на 
лицата - наематели, респ. ползватели на имоти – общинска собственост, за разкриване  

 



                                           
 

 
 
 

на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на 
декларираните от съответното лице данни. 

5. Документите по т. 3 и т. 4 се подават до 30.04.2022 г. 
6. За лицата, които са предплатили наемната цена или цената за ползване, сумата 

на недължимите вноски се приспада от последващо дължимите вноски. 
7. Възлага на Кмета на Община Завет да организира контрол за установяване 

достоверността на документите по т. 3 и т. 4. 
8. За лица, регистрирани след 1 януари 2019 година в съответния регистър или 

вписани като търговци след посочената дата, за които липсват счетоводни данни за 
оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% 
от наемната цена или цената за ползване, като за целта представят доказателства за дата 
на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, 
че лицата не са се възползвали от облекченията по т. 1 или т. 2 от настоящето решение. 

9. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага 
фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена или цената на ползване, след представяне 
на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. Облекченията в 
настоящата точка се прилагат, в случай че занаятчиите, не са се възползвали от 
облекченията по т. 1 или т. 2 от настоящето решение. 

10. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите 
съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана 
отстъпка от 20%.  

Облекченията в настоящата точка се прилагат, в случай че земеделските 
производители не са се възползвали от облекченията по т. 1 или т. 2 от настоящето 
решение. 

11. Възлага на кмета на община Завет да извърши проверка на всички лица 
освободени изцяло от заплащане  на наемни вноски или цени за ползване на имоти – 
общинска собственост или на които размерите на вноските им е намален. 

12. В случай, че при извършената проверка се установи отпадане на основанията 
за освобождаване или намаляване на размерите на вноските по сключени договори за 
наем или ползване, наемателите и/или ползвателите да заплатят дължимите вноски, 
считано от датата на отпадане на основанието, при съблюдаване на т. 6 от настоящото 
решение.  
 13. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на настоящото 
решение. 

14. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 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, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  ТОЧКА 
 Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр. Завет.    
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 263 

 Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, (Обн. - ДВ, бр. 11 от 
10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от 07.01.1994 г.; в 
сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995 г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; 
изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.; изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 
01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 
30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените 
командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган.  
   
 ОТЧЕТ  

за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и Председателя на 
Общинския съвет гр. Завет за четвърто тримесечие на 2021 г. 

 
Отчетен период – 

IV-то тримесечие на 2021 г. 
Направени разходи от  

Кмет на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на Общинския 

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 446.27 лв 0.00 лв 
в т.ч. дневни 0.00 лв 0.00 лв 
Квартирни  446.27 лв Квартирни и пътни     0.00 лв 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет  

      РЕШИ: 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет - Завет за четвърто тримесечие на 2021 г. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА  ТОЧКА 
 Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 
000 (петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”.    
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 264 

 
В деловодството на Община Завет е постъпило искане от страна на изпълнителния 

директор на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“ относно предоставянето на 

краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Завет в размер на 15 000,00 (петнадесет 

хиляди) лв. в полза на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ за изпълнение на стратегията за Водене от 

общностите местно развитие (ВОМР) за 2022 г. Безлихвеният заем е необходим за осигуряване 

на първоначален финансов ресурс на сдружението за 2022 г., който ще се ползва за авансово 

финансиране на разходите на сдружението. Средствата по предоставения заем ще бъдат 

своевременно възстановени на Община Завет по реда на ЗПФ, след възстановяването им от 

Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“ гр. София.  

Предвид гореизложеното и на чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, 

Общинският съвет гр. Завет  

      РЕШИ: 

1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от общинския 
бюджета в размер на 15  000 (петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

2. Средствата по т. 1 да бъдат възстановени от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” в срок до 
31.12.2022 г. Срокът за погасяване на заема може да превишава края на бюджетната година, в 
случай, че до 31.12.2022 г. заявените разходи за 2022 г. не бъдат възстановени от страна  на 
Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“. 

3. 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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд - гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр. Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА  ТОЧКА 
 Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно 
заседание на Общото събрание на акционерите на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» 
АД на 28.02.2022 г.   
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 265 

 
В деловодството на Община Завет е постъпило писмо - покана с Вх. № УД-02-20-

76/25.01.2022 година от Изпълнителния директор на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД 
– д-р Гечо Жеков, с което съветът на директорите на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД 
свиква извънредно Общо събрание на акционерите на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» 
АД на 28.02.2022 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на административната 
сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. «Коста Петров» № 2 при следния дневен ред: 

1. Одобряване на бизнес програма за 2021-2023 г.; 
2. Избор на регистриран одитор за 2021 г.; 
3. Предложение за промяна на Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за 

заверка на годишния финансов отчет на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД, изразяваща 
се в отпадане на целия текст на чл. 5 от същите; 

 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 
им през 2020 г. 

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 
събрание на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД се гласува по ред, определен от 
Общинския съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският 
съвет Завет да определи конкретна позиция за всяко отделно решение и да възложи на 
представителя на общината в извънредното Общо събрание на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – 
Разград» АД, да гласува по съответния начин. 

Предвид гореизложеното и на чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и 

чл. 15, ал. 3 от Устава на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД, Общинският съвет гр. 

Завет  

      РЕШИ: 

1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет  за участие в 
насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – 
Разград» АД на 28.02.2022 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на 
административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул.Коста Петров № 2.  

2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва, Общинският съвет гр. Завет дава мандат 
на Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община Завет за участие в насроченото извънредно 
Общото събрание на акционерите на МБАЛ - гр. Разград.  

 



                                           
 

 
 
 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване на бизнес програма за 2021-2023 г., 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. Разград, да гласува «ЗА» 
следното:  

Решение 1: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на 
директорите бизнес програма за 2021-2023 г. 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за 2021 г., представителят 

на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. Разград, да гласува «ЗА» следното: 
Решение 2: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2021 г. 
 
3.3. По т. 3 от дневния ред - Предложение за промяна на Вътрешните правила за 

избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на «МБАЛ «Св. 
Иван Рилски» – Разград» АД, изразяваща се в отпадане на целия текст на чл. 5 от 
същите, представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. Разград, да 
гласува «ЗА» следното: 

Решение 3: Общото събрание на акционерите приема промяната на Вътрешните 
правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ 
„Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД.  

 
3.4. По т. 4 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета 

на директорите за дейността им през 2020 г., представителят на Община Завет в Общото 
събрание на МБАЛ - гр. Разград, да гласува «ЗА» следното: 

Решение 4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 
членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 

 
4. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, извънредното 

Общо събрание на акционерите ще се проведе на 14.03.2022 г. от 11.00 часа на същото място. 
Общинският съвет гр. Завет упълномощава представителя на Община Завет, определен по т. 1 
от настоящето решение, да участва в Общото събрание на 28.02.2022 г. и да гласува в 
съответствие с решенията по т. 3. 

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

6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 
на участието на представителите на Община Завет в извънредното Общо събрание на 
акционерите на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД, насрочено за 28.02.2022г. 
(понеделник), и защита на особено важни и значими обществени интереси, свързани с 
дейността на «МБАЛ «Св. Иван Рилски» – Разград» АД, Общинският съвет гр. Завет 
допуска предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 
предварително изпълнение може да се оспори в 3-дневен срок по реда на 
Административно-процесуалния кодекс, чрез Общинският съвет гр. Завет пред 
Административен съд Разград от обявяването на решението. 

Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет - Завет. 

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



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
 

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

Протокол  № 25 от 17.02.2022 година 
 
 

ПО  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общо 
събрание на съдружниците на «В и К» ООД  гр. Исперих на 16.02.2022 г.  
      Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 266 

 
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило писмо с Вх. № 03-

467/31.01.2022 година от Управителя на „ВиК” ООД гр. Исперих – инж. Айдън 
Мехмед, с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на 
„ВиК” ООД гр. Исперих на 16.02.2022 г. от 9.30 часа в административната сграда на 
дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 

1. Даване на съгласие за сключване на договор за кредит за оборотни средства с 
Банка ДСК АД; 

2. Разни. 
 

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 
събрание на «В и К» ООД гр. Исперих се гласува по ред, определен от Общинския 
съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет 
Завет да определи конкретна позиция за всяко отделно решение и да възложи на 
представителя на общината в Общото събрание на «В и К» ООД гр. Исперих, да 
гласува по съответния начин. 

Предвид гореизложеното и на чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 139, ал. 2 от 

Търговския закон и чл. 16 от Дружествения договор на «В и К» ООД гр. Исперих, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет гр. Завет  

      РЕШИ: 

1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет  за участие 
в насроченото Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих на 
16.02.2022 г. от 9.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в 
гр. Исперих, ул. «Боровец» №1. 

2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва лично, Общинският съвет гр. 
Завет дава мандат на арх. Денис Татар - заместник кмет на Община Завет за участие в 
Общото събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих.  

 



                                           
 

 
 
 

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
 
3.1. По т. 1 от дневния ред – Даване на съгласие за сключване на договор за 

кредит за оборотни средства с Банка ДСК АД, представителят на Община Завет в 
Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «ЗА» следното: 

Решение 1: Дава съгласие за сключване на договор за кредит за оборотни 
средства с Банка ДСК АД . 

3.2 По т. 2. от дневния ред - Разни: Представителят на Община Завет в Общото 
събрание на дружеството да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 

 
 


