
 

 
 

1 

 
                                   

 
                                 
 

                                                               ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                   
                                  

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

Протокол  № 45  от  19.09.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА ТОЧКА 
        Приемане на прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни 
приходи, и на разходите за местни дейности на Община Завет. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
 

  Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 4 (четирима)  от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
  

РЕШЕНИЕ  № 491 
      

Бюджетната процедура за 2020 г. стартира съгласно БЮ № 1/08.02.2019 г. – 
Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 
разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 52 на 
Министерския съвет от 31 януари 2019 г. за бюджетна процедура за 2020 г. и с 
последващо указание на Министерството на финансите БЮ № 3/30.08.2019 г., относно 
подготовката и представянето на проектобюджетите на пръвостепенните разпоредители с 
бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г., 
съгласно  т.2.2.2. от Решение № 52 на Министерския съвет от 31 януари 2019 г. за 
бюджетна процедура за 2020 г. 

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредба № 10 за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет 
(НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина е 
изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на общината за периода 2020-
2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община 
Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2020-2022 г. е 
изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 
необходимо да бъде одобренa  от Общинския съвет на гр. Завет. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните 
финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 , ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 10 за 
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условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет, Общинският съвет гр. Завет   

 

                                                      РЕШИ:    
 

1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2020-2022 г. в частта 
на местни дейности, по показатели от единната бюджетна класификация, 
съгласно приложения ( програмен формат на Министерство на Финансите): 

 Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2020-2022 г. (в лв.); Обяснителна записка към 

приложение № 1а; 

 Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг ( вкл. и намеренията за поемане на 

нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.на Община Завет;  

 Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет; 

 

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 по АПК пред 
Административен съд – гр. Разград 

 

 
                                                                      
       

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

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 

 
 
 
 
 

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

Протокол  № 45 от 19.09.2019 година 
 

 
           ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

               Отмяна на Наредба № 3 на Общинския съвет гр. Завет за управление на 
отпадъците на територията на Община Завет (приета с Решение № 166 по 
Протокол № 24/30.09.2013г. на ОбС – Завет). 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                  

         Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 4 (четирима)  прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 492 
 

            Наредба № 3 на Общинския съвет гр. Завет за условията и реда за управление на 
отпадъците на територията на Община Завет  e приета с Решение № 166  по Протокол № 
24/30.09.2013 г. на ОбС – Завет.  

         Наредбата определя: 
 реда и условията за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
отпадъците, на територията на общината, и е разработена съгласно изискванията на 
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 

 правата и задълженията на юридическите и физическите лица, учрежденията и 
организациите, както и взаимоотношенията между тях, при управлението на 
отпадъците. 

 Реда и условията за поддържането на чистотата на територията на Община Завет. 
 Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и 

заплащането на съответните  услуги. 
 

 
На 03.07.2019г. в деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило 

съобщение от Административен съд гр. Разград с наш вх. № 02-164, с което ни 
уведомяват, че е насрочено Административно дело № 163/2019г. във връзка с протест на 
Окръжна прокуратура Разград срещу  чл. 17, ал. 3, чл. 17, ал. 5, чл. 51, ал. 1 в частта 
относно „…събиране…”, чл.51, ал. 2, чл. 54, ал.5 в частта относно „…събиране, 
транспортиране…”, чл. 56, ал. 1 в частта относно „…събиране…”, чл. 66 и чл. 67, ал. 2 от  
Наредба № 3 на Общинският съвет гр. Завет за управление на отпадъците на територията 
на община Завет, приета с Решение № 166 по Протокол № 24 от 30.09.2013 година.  
 Със съобщение, наш вх. № 02-169 от 05.08.2019 г., Административен съд гр. 
Разград ни уведомява за свое Определение от 31.07.2019 г., с което към протеста на 
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Окръжна прокуратура Разград присъединява молбата на „Рейсър ауто“ ЕООД  гр. София, 
което оспорва разпоредбата на Наредба № 3 в частта на чл. 51, ал.1 от Наредба № 3 
относно думите „…събиране…“. 

След направен анализ на наредбата и предвид  настъпили  промени в нормативната 
уредба, предлагам да се отмени  действащата  Наредба №  3 за управление на отпадъците 
на територията на Община Завет, след което да се изработи и приеме нова такава. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79  от АПК във връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗНА 
и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският 
съвет гр. Завет 

 
 

                                                    РЕШИ: 

1. Отменя Наредба № 3 на Общинския съвет гр. Завет за условията и реда за 
управление на отпадъците на територията на Община Завет  приета с Решение № 166  по 
Протокол № 24/30.09.2013 г. на ОбС – Завет 

2. Възлага на кмета на община Завет да изработи проект на Наредба за условията и 
реда за управление на отпадъците на територията на Община Завет   

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

Протокол  № 45 от 19.09.2019 година 
 

      ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
    Свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД гр. Исперих на 

08.10.2019г. 
                                                                                  Докл.: Е.Исмаил-Председател ОбС- Завет               

 
          Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване  прие следното 

 
        

РЕШЕНИЕ  № 493 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило  писмо с Вх. № 03-
857/04.07.2019 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 08.10.2019г. от 9.30 часа в административната сграда на дружеството, 
находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 
             1. Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на 
управител на «Водоснабдяване и канализация» ООД  гр. Исперих във връзка с чл.9, ал.2 
от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на 
персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерски съвет от 23.01.2018г. обн., 
(ДВ, бр.9 от 2018г.). 
             2. Възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 
проведе конкурсна процедура за избор на управител на дружеството. 
             2.1. Възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 
проведе конкурсна процедура за избор на управител на «ВиК» ООД – гр. Исперих по реда 
и условията на утвърдените със Заповед № РД-02-14-796/ 17.08.2018г. на МРРБ Правила 
за провеждане на конкурси за управители и членове по стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори. 
             2.2. След провеждане на конкурсна процедура и одобряване на кандидата, да бъде 
свикано общо събрание на съдружниците на «ВиК»ООД гр. Исперих за избора на 
спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане на 
управлението на дружеството. 

3. Разни. 
 

Позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  
събрание на  „ВиК” 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 
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на общината  в Общото  събрание на  „ВиК” ООД  гр. Исперих,  да гласува по съответния 
начин. 

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

местното  самоуправление и местната администрация, и на основание чл.138, ал. 2 във 
връзка с  чл. 9,  ал. 2 от  Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и 
квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет 
от 23.01.2018г. и Правила за провеждане на конкурси за управители и членове на съвети 
на директори на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, 
утвърдени със Заповед № РД-02-14-796/ 17.08.2018г. на МРРБ,  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  „ВиК” ООД  гр. Исперих на 08.10.2019 
г. от 9.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. 
«Боровец» №1. 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на съдружниците на  „ВиК” 
ООД  гр. Исперих.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
 
3.1. По т. 1 от дневния  ред – Вземане на решение за провеждане на конкурсна 

процедура за избор на управител на «Водоснабдяване и канализация» ООД  (ВиК ООД), 
гр. Исперих във връзка с чл.9, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК 
операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на 
Министерски съвет от 23.01.2018г. обн., (ДВ, бр.9 от 2018г.)., представителят на Община 
Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих,  да гласува «ЗА»  следното  
решение:  

Решение 1: Приема  решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на 
управител на «Водоснабдяване и канализация» ООД  (ВиК ООД), гр. Исперих 

 
3.2. По т. 2.1. от дневния ред - Възлагане на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да проведе конкурсна процедура за избор на управител на «ВиК» ООД 
– гр. Исперих по реда и условията на утвърдените със Заповед № РД-02-14-796/ 
17.08.2018г. на МРРБ Правила за провеждане на конкурси за управители и членове по 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК 
оператори., представителят на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. 
Исперих, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 2.1.: Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството 
да проведе конкурсна процедура за избор на управител на «ВиК» ООД – гр. Исперих по 
реда и условията на утвърдените със Заповед № РД-02-14-796/ 17.08.2018г. на МРРБ 
Правила за провеждане на конкурси за управители и членове по стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори 

3.3. По т. 2.2. от дневния ред - След провеждане на конкурсна процедура и 
одобряване на кандидата, да бъде свикано общо събрание на съдружниците на 
«ВиК»ООД, гр. Исперих за избора на спечелилото конкурса лице за управител и 
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упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор с него за възлагане на управлението на дружеството, представителят на Община 
Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих, да гласува «ЗА»  следното: 

 Решение 2.2.: След провеждане на конкурсна процедура и одобряване на кандидата, 
да бъде свикано общо събрание на съдружниците на «ВиК»ООД, гр. Исперих за избора на 
спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане на 
управлението на дружеството. 

 
3.4. По т. 3 от дневния  ред –  Други: 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. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

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

Протокол  № 45 от 19.09.2019 година 
 
 
 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
Изменение и допълнение на т.5.3.2.4 от Решение № 423/31.01.2019г. на 

Общински съвет – Завет. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
 
 

Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 4 (четирима)  прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 494 
 
 
 
 С Решение № 423 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет е приет 

бюджета на община Завет за 2019г., както и разчет за целеви разходи в частта на 

спортните клубове и техните субсидии за 2019 г. 

  Съгласно т.5.3.2.4 от Решение № 423/31.01.2019г. на Общински съвет – Завет на 

ФК „Барса“ с. Сушево е разчетена субсидия за 2019 г. в размер на 7500 лв. Към 01.09.2019 

г. на ФК „Барса“ с. Сушево е преведена субсидия общо в размер на 3500 лв.  

В деловодството на общинска администрация гр. Завет Вх. № УД-02-21-

47/11.09.2019 г. постъпи писмо-информация от управителя на СНЦ „Футболен клуб Барса 

Сушево – 2019“ ЕИК 205808094, относно регистрация на нов футболният клуб в село 

Сушево, което взема участие в футболното първенство на страната. Досегашният  

Футболен клуб „Барса“ с. Сушево, е преустановил  дейността си и е прекратило участието 

си в футболното първенство. Предвид тези обстоятелства, следва да се промени/измени и 

допълни решението с което е приет бюджета в частта на футболните клубове и техните 

годишни субсидии, т.е. т.5.3.2.4 от  Решение № 423/31.01.2019г. на Общински съвет – 

Завет.  

Разликата между приетата годишна субсидия 7500 лв. на ФК „Барса“ с. Сушево и 

преведените до 01.09.2019г. средства в размер на 3500лв., т.е. 4000лв. ще се прехвърлят, 

като годишна субсидия  на новият футболен клуб СНЦ „Футболен клуб Барса Сушево – 

2019“ ЕИК 205808094 с. Сушево, считано от 01.10.2019 г. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 124, ал.1, ал. 2 и ал.4 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
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дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет, Общински съвет гр. Завет 
 
 

РЕШИ: 
 

1. В  т.5.3.2.4 от  Решение № 423/31.01.2019г. на Общински съвет – Завет,  ФК 

„Барса“ с. Сушево,  да се замени с СНЦ „Футболен клуб Барса Сушево – 2019“ 

ЕИК 205808094 

 

2. Определя годишна субсидия на СНЦ „Футболен клуб Барса Сушево – 2019“ ЕИК 

205808094 с. Сушево в размер на 4000 лв., считано от 01.10.2019 г. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                      ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

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

Протокол  № 45 от 19.09.2019 година 
 
 
 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
          Учредяване на възмездно право на прокарване през имот публична общинска 
собственост в с. Брестовене, общ. Завет 
                                                                                        Докл.: Е.Исмаил- Председател ОбС   
 
             Общинският съвет гр.Завет с  10 (десет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 6(шестима) от проведеното поименно 
гласуване  прие следното 

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 495 

 
С решение № 366 по Протокол № 33 от 29.08.2018 г. на Общинския съвет гр. Завет 

е продължено даденото съгласие с Решение № 228 по Протокол № 21 от 18.08.2017 г. да 
се учреди право на прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75 м. и сервитут 5 м., в 
полза на „Маклер Комерс“ ЕООД в поземлен имот с идентификатор № 057043 (АПОС № 
155/ 09.06.2016г.), в землището на с. Брестовене, общ. Завет, за срок от 1 /една/ година и 
цена на правото на прокарване в размер на 462,86 лв. (четиристотин шестдесет и два лева 
и 86 ст.)., за заустване на отпадъчни води от пречиствателна станция към 
млекопреработвателно предприятие, собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД. На 
основание взетото решение е сключен Договор № 0С-01-18-97/ 25.09.2018 г. за учредяване 
на възмездно право на прокарване през недвижим имот - публична общинска собственост 
за срок от 1 година. Срокът на договора изтича на 31.08.2019 г. 

 
На 26.08.2019 г. в деловодството на Общинския съвет гр. Завет, с копие до Кмета 

на Община Завет, е постъпило писмо от Управителя на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД със 
седалище гр. София, р-н Възраждане, бул. Акад. Иван Гешов” № 2Е, с което се иска да 
бъде учредено  за срок от 10 години  в полза на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД ново право 
на възмездно прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75 м. и сервитут 5 м.,през имот 
с идентификатор № 057043, находящ се в землището на с. Брестовене, местност 
«Текнедже». 

На 09.09.2019 г. е пресъставен АПОС № 393/ 09.09.2019г., където имот с 
идентификатор № 057043 (АПОС № 155/ 09.06.2016 г.). става с идентификатор № 
06481.57.43 във връзка с влязла в сила Заповед № РД-18-358/ 23.05.2019 г. на 
Изпълнителния Директор на Агенция „Геодезия, картография и кадастър“.  

Със Заповед на Кмета на община Завет е назначена комисия съгласно чл. 210, ал. 1 
и във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ, която да определи пазарната цена за стойността на 



 

 
 

11

обезщетението, което следва да се заплати за правото на прокарване, учредявано в полза 
на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД.  

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6 от Закона 
за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 193, ал. 6 и чл. 210, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и Решение № 228 по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., и 
Решение № 366 по Протокол № 33 от 29.08.2018 г. на Общинския съвет гр. Завет 

 
РЕШИ: 

 
1. Продължава учреденото с Решение № 228 по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., 

продължено с Решение № 366 по Протокол № 33 от 29.08.2018 г. на Общинския съвет гр. 
Завет право на прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75 м. и сервитут 5 м., в 
полза на „Маклер Комерс“ ЕООД, в поземлен имот - публична общинска собственост, с 
№ 06481.57.43 (АПОС №393/09.09.2019 г.), в землището на с. Брестовене, общ. Завет, за 
срок от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за учредяване на 
възмездно право на прокарване през недвижим имот - публична общинска собственост, 
след определяне на пазарната цена за стойността на обезщетението от комисията по чл. 
210 от ЗУТ, което следва да се заплати за правото на прокарване, учредявано в полза на 
„МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД и заплащане на същото. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


