
                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 40 /02.03.2007  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.1. Използване на средствата, останали като      преходен    остатък към 31.12.2006г.  

по бюджета на Община   Завет в размер  на 718 016 лв. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

 

          След  кратката размяна на мисли Общинският съвет  с   14 гласа за, против –няма, 

въздържали  се – няма  прие следното 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 317: 

 

          317.Съгласно  чл. 106 от ПМС № 20 ат 02.02.2007 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2007 г., неусвоените средства от допълнителни целеви 

субсидии за капиталови разходи през 2006 г. се разходват за същата цел до края на 2007 г. за 

сметка на преходните остатъци. С писмо изх. № 08-00-3818/28,12,2006г., е предоставена  целева  

субсидия  за капиталови  разходи в размер на 58 272 лв със следното разпределение: 

- 28 272 лв. – за проект “Рехабилитация на път ІV-23017” Сушево-Прелез- ІІІ-4902” от 

км. 11+500 до км. 17+749; 

- 30 000 лв. - за проект “Ремонтиране на околовръстен път гр.Завет” от км. 0+000 до 

км. 5+000. 

По договор за безвъзмездна помощ № БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и 

рехабилитация на път ІV-230017 Сушево –Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по 

програма ФАР  са предоставени средства за първо авансово плащане в размер на 235 491,20 

евро . Левовата равностойност на предоставените средства и лихвата към 31.12.2006г. е 460 655 

лв. Същите са    преходен остатък по валутната сметка на общината.     

          Във връзка с § 31,ал.6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. реализираните в края на годината 

икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, при условие, че 

няма просрочени задължения или неразплатени разходи, остават като преходен остатък по 

бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година. 

Същите са в размер на 199 089 лв. Към 31.12.2006 г. просрочени и  неразплатени разходи в 

делегираните от държавата дейности няма.  

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

и местната администрация и  чл. 106 от ПМС № 20 от 02.02.2007 г. за изпълнението на ЗДБРБ 

за 2007г. и § 31,ал.6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г., Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

 

       1.Приема преходния остатък към 31.12.2006г. в размер на 718 016 лв. да се използва през 

2007 г. както следва:    

       1.1. 58 272 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 83 832 “Служби и дейности по 

поддържане , ремонт и изграждане на пътища” съгласно писмо изх. № 08-00-   3818/28,12,2006г,  

както следва: 

�  28 272 лв. – за проект  “Рехабилитация на път ІV-23017” Сушево -Прелез- ІІІ-4902” 

от км. 11+500 до км. 17+749; 



 

� 30 000 лв. - за проект “Ремонтиране на околовръстен път гр.Завет” от км. 0+000 до 

км. 5+000. 

 

        1.2. 460 655 лв. за капиталови разходи съгласно договор за безвъзмездна помощ № 

БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и рехабилитация на път ІV-230017 Сушево –

Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по програма ФАР по § 5100 дейност 8 3 832 

“Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на птища” 

 

        1.3. 199 089 лв. за местни дейности - за разплащане на   просрочените и неразплатените  

разходи  в местните дейности към 31.12.2006 г. 

        2.Задължава Кмета на Община гр.Завет да отрази промените  по бюджета на Община 

гр.Завет, наложени с приетия  по т.1 преходен остатък  31.12.2006г. в размер на 718 016 лв, 

който ще  се използва през 2007 г. , съобразно  Единната бюджетна класификация за 2007г. 

       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 

Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 40 /02.03.2007  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.2.Проект за решение за уточнения план и отчета на Бюджет 2006г. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община      

        

        С последвалото гласуване Общинският съвет  с   11  гласа за, против –2 /двама/, 

въздържали  се – 2/двама/  прие следното 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 318: 

 

       318.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за 

Общинските бюджети  Общинският съвет  гр.Завет РЕШИ:  

 

       1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции и дейности за 2006г. 

както следва: 

По прихода      5 823 155 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 / 

По разхода      5 823 155 лв. 

/ разпределени съгласно Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15 / 

 2. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2006г. както следва: 

 По прихода       4 844 999 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 / 

 По разхода       4 844 999 лв. 

/ разпределени съгласно Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15, 4.16/ 

         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 

Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

        Посочената в решението приложения са неотменна част от настоящия протокол. 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 



 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 40 /02.03.2007  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.3. Проект за решение за бюджета на Община Завет за 2007г. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

        След проведеното обсъждане и с  последвалото гласуване Общинският съвет прие 

следното 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 319: 

 

        319. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11,ал.7  и чл. 12 от 

Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 година, 

ПМС №20 от 2007г. и Наредба №10 на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,  Общинският  

съвет гр. Завет  РЕШИ: 

 

  

            1. Приема бюджета на община Завет за 2007 г. както следва: 

 

    1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на   4 114 946  лв.     / разпределени по параграфи 

съгласно Приложение  №1 /в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  2 197 485 лв. / 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 

в т.ч.: 

1.1.1.1.Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на  

269 907 лв.          

1.1.1.2.Обща допълваща субсидия от РБ в размер на 1 873 896 лв. 

1.1.1.3.Целева субсидия за капиталови  разходи за финансиране на държавни дейности 

по чл.10 от ЗДБРБ за 2007 г. в размер на  53 682 лв. 

    

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 917 461 лв.      /съгласно Приложение 

№ 3 / 

            1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  134 300  лв. 

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  510 827 лв. 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на  389 300 лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в 

размер на  164 418  лв. 

1.1.2.5. Преходен остатък от 2006 г. в размер на  718 016 лв., разпределен както следва: 

� 58 272 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 8 3 832 “Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на пътища” съгласно писмо изх. № 08-00-   

3818/28.12.2006г. 

� 460 655 лв. за капиталови разходи съгласно договор за безвъзмездна помощ № 

БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и рехабилитация на път ІV-230017 



Сушево –Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по програма ФАР по § 5100 

дейност 8 3 832 “Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на пътища” 

� 199 089 лв. за местни дейности - за разплащане на   просрочените и неразплатените 

разходи към 31.12.2006г, и текущи разходи през 2007г. 

 

                 1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 4 114 946 лв.         /разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 /в т.ч.:     

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  2 213 759 лв. /разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 5.1;5.2;5.3;5.4;5.5 и 5.6 /   

1.2.2 За местни дейности в размер на 1 901 187 лв. /разпределени по функции, дейности 

и параграфи, съгласно Приложение  № 6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;6.7;6.8 и 6.9 / 

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи  в размер на 20 000 лв. , съгласно 

разпоредбите на чл.14,ал.1 от ЗОБ за местни дейности. /съгласно  Приложение  № 6.9 / 

        1.3. Инвестиционна програма в размер на 799 095лв., съгласно приложен поименен 

списък (в поименния списък са включени и обектите, които ще бъдат изпълнени след 

предоставяне на допълнителна субсидия за КР по приложение № 11 към § 50 от ЗДБРБ за 

2007г.) /съгласно Приложение № 7/. 

 1.3.1. Капиталови разходи от целева субсидия по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007г., в размер 

на 218 100 лв. 

 1.3.2. Капиталови разходи по приложение № 11 §50 от ЗДБРБ за 2007г., в размер на 31 

200 лв. 

 1.3.3. Капиталови разходи от местни приходи в размер на  

580 995 лв. 

          1.4. Разчет на разходите за кметство Брестовене и кметство Острово  /съгласно  

Приложение  № 8.1 и 8.2 / 

2. Приема разчети за целеви разходи:  

2.1. Разходи за погребения в размер на 100 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл.32, ал.1,2 и 3 от ПМС №20 

от 02.02.2007г.. 

2.2. Разходи за спортни мероприятия по дейност “Масова физкултура и спорт” в размер 

на 2 200 лв. 

2.3. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 35 900 

лв. 

3. Приема следните лимити за разходи:  

3.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база 

начислените трудови разходи ; 

3.2. Лимит за представителни разходи на основание чл.42 т.3 от ПМС № 20 от 2007г., в 

размер на 10 000 лв.на  кмет на Община и Общ.администрация;  на кметство Осрово – 1 000 лв; 

на кметство Брестовене – 1 000 лв.; на  кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. 

Ив.Шишманово по 300 лв., Просвета – 2000лв 

3.3. Лимит за представителни разходи на ОбС на основание чл.42 т.3 от ПМС № 20 от 

2007г., в размер на 9000лв. 

3.4. Средства за работно облекло в размер на 180 лв. за щатна бройка. 

3.5. Лимит за разходи за текуща дейност на спортни клубове и дружества на основание 

чл.59 ал.2 от ЗФВС, в размер на 8 500лв. разпределени както следва: 

- ФК “Вихър” гр.Завет в размер на 3 500 лв.  

- ФК “Челси” с.Брестовене в размер на 2 000лв. 

- клуб по борба с.Острово в размер на 3 000лв. 

4.1.  Утвърждава индивидуалните работни заплати на кмет на Община и кметове 

на кметства /сегласно Приложение № 9.1./ 



4.2. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати   

/съгласно Приложение № 9.2 и 9.3  /  

5.  Приема план-сметките на извънбюджетни фондове и сметки, в съответствие с 

Приложение № 10 към § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. /съгласно Приложение № 10.1; 10.2 и 

10.3./ 

 

6. Утвърждава численост и субсидия  за читалища, регистрирани в съда като 

юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в 

размер на     114 066 лв., съгласно чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г.; РМС № 926 от 

29.12.2006 г. и ЗНЧ чл. 23, ал.1 и 2.  /съгласно Приложение № 11 / 

6.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на 

средствата по т.6. 

     6.2. Заложената по бюджет 2007г. субсидия за  всяко  читалище да бъде   превеждана  

ежемесечно  в размер на 1/12 част  от  общата сумата за съответното читалище в съответствие с 

чл.10 и чл.12 от ЗДБРБ за 2007 година. 

7. Просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета 

за 2007г., в размер на 101 650 лв. /по приложение № 12  

8. Утвърждава списък на педагогическия персонал, които  имат право на заплащане на 

част от транспортните разходи. 

9.  Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет 

по пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 

          10. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни 

дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и 

фондове на общината /чл. 24, ал. 1 т.1 от Закона за общинските бюджети /; 

11.  Възлага на  кмета на общината: 

11.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните  

разпоредители с бюджетни кредити; 

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол; 

11.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните 

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ. 

11.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

11.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размерите 

и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над 

5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 

тяхното намаляване и ликвидиране. 

12.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 

общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 

2007 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

12.1. 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 ститендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в 

дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните 

дейности ; 

12.3. Да се разпорежда с резервирания бюджетен кредит определен за неотложни и 

непредвидими разходи в общинските дейности по т. 1.2.3. 



12.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти; 

12.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 

средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

13.  Разходването на бюджетните средства /без целевите/ съгласно чл.15, ал.2 от 

ЗДБРБ за 2007г., се осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

13.1 Плащания по обслужване на общинския дълг; 

13.2 Заплати и осигурителни плащания,обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти.; 

13.3 Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и 

образователни заведения.; 

13.4 Текущо разпределение на останалите налични средства се извършва в съответствие 

с падежа на плащанията и планираните потребности за обезпечаване на всички дейности.  

            14.Настоящето решение № 319 да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 

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

             Настоящето решение  № 319 подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

              Приложенията  по решение № 319 са неотменна част от настоящия протокол. 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 40 /02.03.2007  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.4.Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на кариера  БАЛДЪРЛИЯ 

в землището на гр.Завет за добив на подземни богатства  - строителни материали. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община  

         С последвалото гласуване Общинският съвет  с   14 гласа за, против –няма, въздържали  се 

– няма прие следното: 

 

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 320: 

 

          320. Постъпила е молба вх.№70.00-136/27.02.2007 год. от “ДЕТЕЛИНА” ООД, гр.Хасково 

за стартиране на процедурата за предоставяне на концесия на кариера БАЛДЪРЛИЯ, 

разположена в землището на гр.Завет. 

                 В изпълнение разпоредбата на чл.5, ал.4 от Закона за подземните богатства следва да 

се внесе в Общинския съвет  мотивирано предложение за стартиране, по принцип, на процедура 

по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - 

варовици за производство на камък трошен за пътни настилки, разположена в землището на гр. 

Завет, община Завет, област Разград. 

                 Мотивите за предложението са следните: 

- община Завет се нуждае от създаване на кариери за производство на камък 

трошен за пътни настилки, тъй като е необходима суровина за реализирането на 

инфраструктурните проекти, касаещи общината; 

- сключването на договор за концесия с пътно – строителна фирма за експлоатация 

на концесия БАЛДЪРЛИЯ ще донесе значителна полза в социален план на района; 

- тя ще доведе до появата на други предприемачески инициативи: транспортни 

услуги, наемане на жилища и развитие на магазинно–складовата мрежа; 

- след стартиране на добива в кариерата ще бъдат привлечени работници от 

близките населени места на община Завет. 

Данните за разположението и геоложкия строеж на концесия БАЛДЪРЛИЯ са 

обстойно разгледани в молбата на фирма ДЕТЕЛИНА ООД, гр. Хасково. В нея се дава 

инвестиционното намерение на фирмата, пазарната характеристика на суровината, 

минималното концесионно възнаграждение и концесионното възнаграждение за добитото 

количество суровина. 

 

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

чл.9, ал.1, т.1 от Закона за концесиите и чл.5, т.4 от Закона  за подземните богатства, 

Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

1.Стартира процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - 

строителни материали - варовици, по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства от 

концесионна площ БАЛДЪРЛИЯ, община Завет, област Разград на основание чл.5, т.4, чл.6, 

ал.4 от Закона за подземните богатства за срок от 35 години. 



Площ:  БАЛДЪРЛИЯ е разположена от 700 до 1100 м юг - югоизточно от гр. Завет и 

на 1100 м южно от асфалтовия път гр. Завет – гр. Исперих. То попада в обхвата на землището 

на гр. Завет, община Завет, област Разград и в пределите на картни листове: М1:100000-К-7-24, 

лист Исперих; М1:25000-К-7-24-Г-в и топооснова М1:5000 К-7-24-(233) по глобалната 

картограма в координатна система 1970 г. 

 

Координатен регистър на граничните точки на концесия БАЛДЪРЛИЯ, землище на гр. 

Завет, общ. Завет, обл. Разград, координатна система 1970 г., площ 449425 м
2 

 

№ X Y 

1 4744175 9540900 

2 4744405 9541120 

3 4743950 9542025 

4 4743630 9541905 

5 4743685 9541430 

 

2. Възлага на кмета на община Завет: 

2.1. Да съгласува концесионния контур в Министерството на околната среда и 

водите, след което ще се пристъпи към осъществяване на процедурата по предоставяне на 

концесията за добив. 

2.2. Да актуализира изработените концесионни анализи за кариера БАЛДЪРЛИЯ 

в землището на гр. Завет. 

 

                  3.Настоящето решение № 320 да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 

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

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

пред Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

 

           

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 40 /02.03.2007  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.5.Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на кариера  КАРАВЕЛИ в 

землището на с.Прелез за добив на подземни богатства  - строителни материали . 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община                   

 

          След  кратката размяна на мисли Общинският съвет  с   14 гласа за, против –няма, 

въздържали  се – няма  прие следното 

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 321: 

 

321. Постъпила е молба вх.№70.00-135/27.02.2007 год. от “ДЕТЕЛИНА” ООД, 

гр.Хасково за стартиране на процедурата за предоставяне на концесия на кариера  КАРАВЕЛИ, 

разположена в землището на гр.Завет. 

В изпълнение разпоредбата на чл.5, ал.4 от Закона за подземните богатства следва да 

се внесе  мотивирано предложение за стартиране, по принцип, на процедура по предоставяне на 

концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици за производство на 

камък трошен за пътни настилки, разположена в землището на с.Прелез, община Завет, област 

Разград. 

 
Мотивите за предложението са следните: 

- община Завет се нуждае от създаване на кариери за производство на камък 

трошен за пътни настилки, тъй като е необходима суровина за реализирането на 

инфраструктурните проекти, касаещи общината; 

- сключването на договор за концесия с пътно–строителна фирма за експлоатация 

на концесия КАРАВЕЛИ ще донесе значителна полза, в социален план, на района; 

- тя ще доведе до появата на други предприемачески инициативи: транспортни 

услуги, наемане на жилища и развитие на магазинно – складовата мрежа; 

- след стартиране на добива в кариерата ще бъдат привлечени работници от 

близките населени места на община Завет. 

Данните за разположението и геоложкия строеж на концесия КАРАВЕЛИ са 

обстойно разгледани в молбата на фирма “ДЕТЕЛИНА” ООД, гр. Хасково. В нея се дава 

инвестиционното намерение на фирмата, пазарната характеристика на суровината, 

минималното концесионно възнаграждение, кариерната такса и концесионното възнаграждение 

за добитото количество суровина. 

                 Предивид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  с 

чл.9, ал.1, т.1 от Закона за концесиите и чл.5, т.4 от Закона  за подземните богатства, 

Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

. 

                1.Стартиране на процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства - строителни материали - варовици, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от 



концесионна площ КАРАВЕЛИ, община Завет, област Разград на основание чл. 5, т. 4, чл. 6, ал. 

4 от Закона за подземните богатства за срок от 35 години. 

                 Площ КАРАВЕЛИ е разположена на 500 метра западно от с. Прелез, а на юг граничи 

с асфалтовия път с. Прелез – с. Сушево.. То попада в обхвата на землището на с. Прелез, 

община Завет, област Разград и в пределите на картни листове: М1:100000-К-7-24, лист 

Исперих; М1:25000-К-7-24-Г-а и топооснова М1:5000 К-7-24-(184) по глобалната картограма в 

координатна система 1970 г.  

 

Координатен регистър на граничните точки на проучвателна площ КАРАВЕЛИ, землище 

на с. Прелез, общ. Завет, обл. Разград, координатна система 1970 г. 

площ 133 965 м
2
 

№ X Y 

1 4752000 9539425 

2 4752180 9539470 

3 4752055 9539798 

4 4752000 9540000 

5 4751755 9540000 

6 4751745 9539833 

7 4751875 9539685 

8 4751935 9539565 

 

 

 

2. Възлага на кмета на община Завет: 

2.1. Да съгласува концесионния контур в Министерството на околната среда и 

водите, след което ще се пристъпи към осъществяване на процедурата по предоставяне на 

концесията за добив. 

2.2. Да актуализира изработените концесионни анализи за кариера БАЛДЪРЛИЯ 

в землището на гр. Завет. 

                  3.Настоящето решение № 321 да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

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

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

пред Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 40 /02.03.2007  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.1. Използване на средствата, останали като      преходен    остатък към 31.12.2006г.  

по бюджета на Община   Завет в размер  на 718 016 лв. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

 

          След  кратката размяна на мисли Общинският съвет  с   14 гласа за, против –няма, 

въздържали  се – няма  прие следното 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 317: 

 

          317.Съгласно  чл. 106 от ПМС № 20 ат 02.02.2007 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2007 г., неусвоените средства от допълнителни целеви 

субсидии за капиталови разходи през 2006 г. се разходват за същата цел до края на 2007 г. за 

сметка на преходните остатъци. С писмо изх. № 08-00-3818/28,12,2006г., е предоставена  целева  

субсидия  за капиталови  разходи в размер на 58 272 лв със следното разпределение: 

- 28 272 лв. – за проект “Рехабилитация на път ІV-23017” Сушево-Прелез- ІІІ-4902” от 

км. 11+500 до км. 17+749; 

- 30 000 лв. - за проект “Ремонтиране на околовръстен път гр.Завет” от км. 0+000 до 

км. 5+000. 

По договор за безвъзмездна помощ № БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и 

рехабилитация на път ІV-230017 Сушево –Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по 

програма ФАР  са предоставени средства за първо авансово плащане в размер на 235 491,20 

евро . Левовата равностойност на предоставените средства и лихвата към 31.12.2006г. е 460 655 

лв. Същите са    преходен остатък по валутната сметка на общината.     

          Във връзка с § 31,ал.6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. реализираните в края на годината 

икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, при условие, че 

няма просрочени задължения или неразплатени разходи, остават като преходен остатък по 

бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година. 

Същите са в размер на 199 089 лв. Към 31.12.2006 г. просрочени и  неразплатени разходи в 

делегираните от държавата дейности няма.  

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

и местната администрация и  чл. 106 от ПМС № 20 от 02.02.2007 г. за изпълнението на ЗДБРБ 

за 2007г. и § 31,ал.6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007г., Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

 

       1.Приема преходния остатък към 31.12.2006г. в размер на 718 016 лв. да се използва през 

2007 г. както следва:    

       1.1. 58 272 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 83 832 “Служби и дейности по 

поддържане , ремонт и изграждане на пътища” съгласно писмо изх. № 08-00-   3818/28,12,2006г,  

както следва: 

�  28 272 лв. – за проект  “Рехабилитация на път ІV-23017” Сушево -Прелез- ІІІ-4902” 

от км. 11+500 до км. 17+749; 



 

� 30 000 лв. - за проект “Ремонтиране на околовръстен път гр.Завет” от км. 0+000 до 

км. 5+000. 

 

        1.2. 460 655 лв. за капиталови разходи съгласно договор за безвъзмездна помощ № 

БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и рехабилитация на път ІV-230017 Сушево –

Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по програма ФАР по § 5100 дейност 8 3 832 

“Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на птища” 

 

        1.3. 199 089 лв. за местни дейности - за разплащане на   просрочените и неразплатените  

разходи  в местните дейности към 31.12.2006 г. 

        2.Задължава Кмета на Община гр.Завет да отрази промените  по бюджета на Община 

гр.Завет, наложени с приетия  по т.1 преходен остатък  31.12.2006г. в размер на 718 016 лв, 

който ще  се използва през 2007 г. , съобразно  Единната бюджетна класификация за 2007г. 

       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 

Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

 

        ОТНОСНО:              

         1.2.Проект за решение за уточнения план и отчета на Бюджет 2006г. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община      

        

        С последвалото гласуване Общинският съвет  с   11  гласа за, против –2 /двама/, 

въздържали  се – 2/двама/  прие следното 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 318: 

 

       318.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за 

Общинските бюджети  Общинският съвет  гр.Завет РЕШИ:  

 

       1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции и дейности за 2006г. 

както следва: 

По прихода      5 823 155 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 / 

По разхода      5 823 155 лв. 

/ разпределени съгласно Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15 / 

 2. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2006г. както следва: 

 По прихода       4 844 999 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 / 

 По разхода       4 844 999 лв. 

/ разпределени съгласно Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14, 4.15, 4.16/ 

         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 

Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

        Посочената в решението приложения са неотменна част от настоящия протокол. 



         ОТНОСНО:                                               

         1.3. Проект за решение за бюджета на Община Завет за 2007г. 

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

        След проведеното обсъждане и с  последвалото гласуване Общинският съвет прие 

следното 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 319: 

 

        319. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11,ал.7  и чл. 12 от 

Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 година, 

ПМС №20 от 2007г. и Наредба №10 на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,  Общинският  

съвет гр. Завет  РЕШИ: 

 

  

            1. Приема бюджета на община Завет за 2007 г. както следва: 

 

    1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на   4 114 946  лв.     / разпределени по параграфи 

съгласно Приложение  №1 /в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  2 197 485 лв. / 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 

в т.ч.: 

1.1.1.1.Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на  

269 907 лв.          

1.1.1.2.Обща допълваща субсидия от РБ в размер на 1 873 896 лв. 

1.1.1.3.Целева субсидия за капиталови  разходи за финансиране на държавни дейности 

по чл.10 от ЗДБРБ за 2007 г. в размер на  53 682 лв. 

    

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 917 461 лв.      /съгласно Приложение 

№ 3 / 

            1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  134 300  лв. 

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  510 827 лв. 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на  389 300 лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в 

размер на  164 418  лв. 

1.1.2.5. Преходен остатък от 2006 г. в размер на  718 016 лв., разпределен както следва: 

� 58 272 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 8 3 832 “Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на пътища” съгласно писмо изх. № 08-00-   

3818/28.12.2006г. 

� 460 655 лв. за капиталови разходи съгласно договор за безвъзмездна помощ № 

БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и рехабилитация на път ІV-230017 

Сушево –Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по програма ФАР по § 5100 

дейност 8 3 832 “Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на пътища” 

� 199 089 лв. за местни дейности - за разплащане на   просрочените и неразплатените 

разходи към 31.12.2006г, и текущи разходи през 2007г. 

 

                 1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 4 114 946 лв.         /разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 /в т.ч.:     

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  2 213 759 лв. /разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 5.1;5.2;5.3;5.4;5.5 и 5.6 /   

1.2.2 За местни дейности в размер на 1 901 187 лв. /разпределени по функции, дейности 

и параграфи, съгласно Приложение  № 6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;6.7;6.8 и 6.9 / 



1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи  в размер на 20 000 лв. , съгласно 

разпоредбите на чл.14,ал.1 от ЗОБ за местни дейности. /съгласно  Приложение  № 6.9 / 

        1.3. Инвестиционна програма в размер на 799 095лв., съгласно приложен поименен 

списък (в поименния списък са включени и обектите, които ще бъдат изпълнени след 

предоставяне на допълнителна субсидия за КР по приложение № 11 към § 50 от ЗДБРБ за 

2007г.) /съгласно Приложение № 7/. 

 1.3.1. Капиталови разходи от целева субсидия по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007г., в размер 

на 218 100 лв. 

 1.3.2. Капиталови разходи по приложение № 11 §50 от ЗДБРБ за 2007г., в размер на 31 

200 лв. 

 1.3.3. Капиталови разходи от местни приходи в размер на  

580 995 лв. 

          1.4. Разчет на разходите за кметство Брестовене и кметство Острово  /съгласно  

Приложение  № 8.1 и 8.2 / 

2. Приема разчети за целеви разходи:  

2.1. Разходи за погребения в размер на 100 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл.32, ал.1,2 и 3 от ПМС №20 

от 02.02.2007г.. 

2.2. Разходи за спортни мероприятия по дейност “Масова физкултура и спорт” в размер 

на 2 200 лв. 

2.3. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 35 900 

лв. 

3. Приема следните лимити за разходи:  

3.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база 

начислените трудови разходи ; 

3.2. Лимит за представителни разходи на основание чл.42 т.3 от ПМС № 20 от 2007г., в 

размер на 10 000 лв.на  кмет на Община и Общ.администрация;  на кметство Осрово – 1 000 лв; 

на кметство Брестовене – 1 000 лв.; на  кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. 

Ив.Шишманово по 300 лв., Просвета – 2000лв 

3.3. Лимит за представителни разходи на ОбС на основание чл.42 т.3 от ПМС № 20 от 

2007г., в размер на 9000лв. 

3.4. Средства за работно облекло в размер на 180 лв. за щатна бройка. 

3.5. Лимит за разходи за текуща дейност на спортни клубове и дружества на основание 

чл.59 ал.2 от ЗФВС, в размер на 8 500лв. разпределени както следва: 

- ФК “Вихър” гр.Завет в размер на 3 500 лв.  

- ФК “Челси” с.Брестовене в размер на 2 000лв. 

- клуб по борба с.Острово в размер на 3 000лв. 

4.1.  Утвърждава индивидуалните работни заплати на кмет на Община и кметове 

на кметства /сегласно Приложение № 9.1./ 

4.2. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати   

/съгласно Приложение № 9.2 и 9.3  /  

5.  Приема план-сметките на извънбюджетни фондове и сметки, в съответствие с 

Приложение № 10 към § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. /съгласно Приложение № 10.1; 10.2 и 

10.3./ 

 

6. Утвърждава численост и субсидия  за читалища, регистрирани в съда като 

юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в 

размер на     114 066 лв., съгласно чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г.; РМС № 926 от 

29.12.2006 г. и ЗНЧ чл. 23, ал.1 и 2.  /съгласно Приложение № 11 / 

6.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на 

средствата по т.6. 



     6.2. Заложената по бюджет 2007г. субсидия за  всяко  читалище да бъде   превеждана  

ежемесечно  в размер на 1/12 част  от  общата сумата за съответното читалище в съответствие с 

чл.10 и чл.12 от ЗДБРБ за 2007 година. 

7. Просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета 

за 2007г., в размер на 101 650 лв. /по приложение № 12  

8. Утвърждава списък на педагогическия персонал, които  имат право на заплащане на 

част от транспортните разходи. 

9.  Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет 

по пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 

          10. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни 

дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и 

фондове на общината /чл. 24, ал. 1 т.1 от Закона за общинските бюджети /; 

11.  Възлага на  кмета на общината: 

11.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните  

разпоредители с бюджетни кредити; 

11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол; 

11.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните 

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ. 

11.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

11.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размерите 

и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над 

5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 

тяхното намаляване и ликвидиране. 

12.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 

общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 

2007 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

12.1. 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 ститендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в 

дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните 

дейности ; 

12.3. Да се разпорежда с резервирания бюджетен кредит определен за неотложни и 

непредвидими разходи в общинските дейности по т. 1.2.3. 

12.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти; 

12.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 

средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

13.  Разходването на бюджетните средства /без целевите/ съгласно чл.15, ал.2 от 

ЗДБРБ за 2007г., се осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

13.1 Плащания по обслужване на общинския дълг; 

13.2 Заплати и осигурителни плащания,обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти.; 

13.3 Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и 

образователни заведения.; 



13.4 Текущо разпределение на останалите налични средства се извършва в съответствие 

с падежа на плащанията и планираните потребности за обезпечаване на всички дейности.  

            14.Настоящето решение № 319 да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 

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

             Настоящето решение  № 319 подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

              Приложенията  по решение № 319 са неотменна част от настоящия протокол. 

          ОТНОСНО: 

         1.4.Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на кариера  БАЛДЪРЛИЯ 

в землището на гр.Завет за добив на подземни богатства  - строителни материали. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община  

         С последвалото гласуване Общинският съвет  с   14 гласа за, против –няма, въздържали  се 

– няма прие следното: 

 

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 320: 

 

          320. Постъпила е молба вх.№70.00-136/27.02.2007 год. от “ДЕТЕЛИНА” ООД, гр.Хасково 

за стартиране на процедурата за предоставяне на концесия на кариера БАЛДЪРЛИЯ, 

разположена в землището на гр.Завет. 

                 В изпълнение разпоредбата на чл.5, ал.4 от Закона за подземните богатства следва да 

се внесе в Общинския съвет  мотивирано предложение за стартиране, по принцип, на процедура 

по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - 

варовици за производство на камък трошен за пътни настилки, разположена в землището на гр. 

Завет, община Завет, област Разград. 

                 Мотивите за предложението са следните: 

- община Завет се нуждае от създаване на кариери за производство на камък 

трошен за пътни настилки, тъй като е необходима суровина за реализирането на 

инфраструктурните проекти, касаещи общината; 

- сключването на договор за концесия с пътно – строителна фирма за експлоатация 

на концесия БАЛДЪРЛИЯ ще донесе значителна полза в социален план на района; 

- тя ще доведе до появата на други предприемачески инициативи: транспортни 

услуги, наемане на жилища и развитие на магазинно–складовата мрежа; 

- след стартиране на добива в кариерата ще бъдат привлечени работници от 

близките населени места на община Завет. 

Данните за разположението и геоложкия строеж на концесия БАЛДЪРЛИЯ са 

обстойно разгледани в молбата на фирма ДЕТЕЛИНА ООД, гр. Хасково. В нея се дава 

инвестиционното намерение на фирмата, пазарната характеристика на суровината, 

минималното концесионно възнаграждение и концесионното възнаграждение за добитото 

количество суровина. 

 

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

чл.9, ал.1, т.1 от Закона за концесиите и чл.5, т.4 от Закона  за подземните богатства, 

Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

1.Стартира процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - 

строителни материали - варовици, по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства от 

концесионна площ БАЛДЪРЛИЯ, община Завет, област Разград на основание чл.5, т.4, чл.6, 

ал.4 от Закона за подземните богатства за срок от 35 години. 

Площ:  БАЛДЪРЛИЯ е разположена от 700 до 1100 м юг - югоизточно от гр. Завет и 

на 1100 м южно от асфалтовия път гр. Завет – гр. Исперих. То попада в обхвата на землището 

на гр. Завет, община Завет, област Разград и в пределите на картни листове: М1:100000-К-7-24, 



лист Исперих; М1:25000-К-7-24-Г-в и топооснова М1:5000 К-7-24-(233) по глобалната 

картограма в координатна система 1970 г. 

 

Координатен регистър на граничните точки на концесия БАЛДЪРЛИЯ, землище на гр. 

Завет, общ. Завет, обл. Разград, координатна система 1970 г., площ 449425 м
2 

 

№ X Y 

1 4744175 9540900 

2 4744405 9541120 

3 4743950 9542025 

4 4743630 9541905 

5 4743685 9541430 

 

2. Възлага на кмета на община Завет: 

2.1. Да съгласува концесионния контур в Министерството на околната среда и 

водите, след което ще се пристъпи към осъществяване на процедурата по предоставяне на 

концесията за добив. 

2.2. Да актуализира изработените концесионни анализи за кариера БАЛДЪРЛИЯ 

в землището на гр. Завет. 

 

                  3.Настоящето решение № 320 да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 

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

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

пред Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП.                         

               ОТНОСНО:  

              1.5.Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на кариера  КАРАВЕЛИ 

в землището на с.Прелез за добив на подземни богатства  - строителни материали . 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община                   

 

          След  кратката размяна на мисли Общинският съвет  с   14 гласа за, против –няма, 

въздържали  се – няма  прие следното 

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 321: 

 

321. Постъпила е молба вх.№70.00-135/27.02.2007 год. от “ДЕТЕЛИНА” ООД, 

гр.Хасково за стартиране на процедурата за предоставяне на концесия на кариера  КАРАВЕЛИ, 

разположена в землището на гр.Завет. 

В изпълнение разпоредбата на чл.5, ал.4 от Закона за подземните богатства следва да 

се внесе  мотивирано предложение за стартиране, по принцип, на процедура по предоставяне на 

концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици за производство на 

камък трошен за пътни настилки, разположена в землището на с.Прелез, община Завет, област 

Разград. 

 
Мотивите за предложението са следните: 

- община Завет се нуждае от създаване на кариери за производство на камък 

трошен за пътни настилки, тъй като е необходима суровина за реализирането на 

инфраструктурните проекти, касаещи общината; 

- сключването на договор за концесия с пътно–строителна фирма за експлоатация 

на концесия КАРАВЕЛИ ще донесе значителна полза, в социален план, на района; 

- тя ще доведе до появата на други предприемачески инициативи: транспортни 

услуги, наемане на жилища и развитие на магазинно – складовата мрежа; 



- след стартиране на добива в кариерата ще бъдат привлечени работници от 

близките населени места на община Завет. 

Данните за разположението и геоложкия строеж на концесия КАРАВЕЛИ са 

обстойно разгледани в молбата на фирма “ДЕТЕЛИНА” ООД, гр. Хасково. В нея се дава 

инвестиционното намерение на фирмата, пазарната характеристика на суровината, 

минималното концесионно възнаграждение, кариерната такса и концесионното възнаграждение 

за добитото количество суровина. 

                 Предивид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  с 

чл.9, ал.1, т.1 от Закона за концесиите и чл.5, т.4 от Закона  за подземните богатства, 

Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

. 

                1.Стартиране на процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства - строителни материали - варовици, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от 

концесионна площ КАРАВЕЛИ, община Завет, област Разград на основание чл. 5, т. 4, чл. 6, ал. 

4 от Закона за подземните богатства за срок от 35 години. 

                 Площ КАРАВЕЛИ е разположена на 500 метра западно от с. Прелез, а на юг граничи 

с асфалтовия път с. Прелез – с. Сушево.. То попада в обхвата на землището на с. Прелез, 

община Завет, област Разград и в пределите на картни листове: М1:100000-К-7-24, лист 

Исперих; М1:25000-К-7-24-Г-а и топооснова М1:5000 К-7-24-(184) по глобалната картограма в 

координатна система 1970 г.  

 

Координатен регистър на граничните точки на проучвателна площ КАРАВЕЛИ, землище 

на с. Прелез, общ. Завет, обл. Разград, координатна система 1970 г. 

площ 133 965 м
2
 

№ X Y 

1 4752000 9539425 

2 4752180 9539470 

3 4752055 9539798 

4 4752000 9540000 

5 4751755 9540000 

6 4751745 9539833 

7 4751875 9539685 

8 4751935 9539565 

 

 

2. Възлага на кмета на община Завет: 

2.1. Да съгласува концесионния контур в Министерството на околната среда и 

водите, след което ще се пристъпи към осъществяване на процедурата по предоставяне на 

концесията за добив. 

2.2. Да актуализира изработените концесионни анализи за кариера БАЛДЪРЛИЯ 

в землището на гр. Завет. 

                  3.Настоящето решение № 321 да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

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

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

пред Окръжен съд гр. Разград по реда на  ЗАП. 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


