
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

 

Относно: Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2018 година. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 498 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал.ал.1, 2 и 3 от 

Закона за публичните финанси,  чл.54, ал.ал. 1 и 2 от  Наредба № 12 на ОбС за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 І. Приема промени по приходната част на бюджета, както следва: 

             1. Увеличава приходната част на бюджета с 25 103 лева, като.: 

Увеличава приходите по §24-06 приходи от наеми на земя с 6 000 лв. 

Увеличава приходите по §13-03 данък върху превозните средства с 2 000 лв. 

Увеличава приходите по §20-00 други данъци със 103 лв. 

Увеличава приходите по §27-15 за откупуване на гробни места с 2 000 лв. 

Увеличава приходите по §28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения и начети с 3 000 лв. 

Увеличава приходите по §40-40 постъпления от продажба на земя с 12 000 лв. 

              

       ІІ. Приема промени по разходната част на бюджета, както следва: 

                  1. Увеличава разходната част на бюджета с 25 103 лева, като:  

                  1.1.Увеличава разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност 

122 Общинска администрация с 48 425 лв., като: 

                  1.1.1. увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 

2 566 лв. 

                  1.1.2. увеличава разходен §10-14 учебни и научно-изследователски разходи и 

книги със 72 лв. 

                  1.1.3. увеличава разходен §10-15 материали с 10 500 лв. 

                  1.1.4. увеличава разходен §10-20 външни услуги с 14 086 лв.  

                  1.1.5. увеличава разходен §10-30 текущ ремонт с 5 000 лв. 

                  1.1.6. увеличава разходен § 10-62 Разходи за застраховки с 3 000 лв. 



 
 

                  1.1.7. увеличава разходен  §46-00 разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации и дейности с 3 146 лв. 

                  1.1.8. увеличава разходен §19-01 платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни санкции с 6 212 лв. 

                  1.1.9. увеличава разходен §52-01 придобиване на компютри и хардуер с 6 573 

лв. 

                  1.1.10. намалява разходен §53-01 придобиване на програмни продукти и 

лицензи за програмни продукти с 2 730 лв.  

                  1.2. Извършва компенсирани промени във функция „Общи държавни 

служби“, дейност 123 Общински съвети, както следва: 

                  1.2.1 увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 

50 лв. 

                  1.2.2. намалява разходен §10-51 командировки в страната с 50 лв.                           

                  1.3. Увеличава разходите в дейност 282 Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности с 300 лв., като: 

                  1.3.1. увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 

300 лв.;     

                  1.4. Увеличава разходите във функция Образование, дейност 322 

Неспециализирани училища, без професионални гимназии, с 8 848 лв., като: 

                  1.4.1. увеличава разходите по разходен § 52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения с 8 848 лв.;                  

                  1.5. Извършва вътрешни компенсирани във функция „Здравеопазване“, 

дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, като: 

                  1.5.1. намалява разходите по разходен §10-11 Храна с 950 лв. 

                  1.5.2. увеличава разходите по разходен   §10-13 постелен инвентар и облекло 

с 950 лв.; 

                  1.6. Намалява разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 437 Здравен 

кабинет в детски градини и училища с 250 лв.: 

                  1.6.1. намалява разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 

250 лв.; 

                   1.7. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 439 Други 

дейности по здравеопазването със 75 лв., като: 

                   1.7.1. увеличава разходите по разходен  §10-13 постелен инвентар и облекло 

със 75 лв.;  

                   1.8. Извършва вътрешни компенсирани във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 Домашен социален патронаж, като: 

                   1.8.1. намалява разходите по разходен  §01-01 заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови правоотношения със 9 600 лв.;  

                   1.8.2 увеличава разходите по разходен §02-09 Други плащания и 

възнаграждения с 9 600 лв. 

                   1.8.3. намалява разходите по разходен §10-16 Вода, горива и енергия със 13 

000 лв. 

                   1.8.4. увеличава разходите по разходен §10-11 Храна с 13 000 лв. 

                   1.8.5. намалява разходите в разходен §10-51 Командировки в страната с 1 

000 лв. 



 
 

                   1.8.6. увеличава разходите в разходен §10-13 Постелен инвентар и работно 

облекло с 1050 лв. 

                   1.8.7. намалява разходите в разходен §10-62 Разходи за застраховки с 50 лв. 

                  1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 621 

Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда с 50  

лв., като: 

                 1.9.1 увеличава разходите по разходен  §10-13 постелен инвентар и облекло с 

50 лв.;  

                 1.10. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 622 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 7 805 лв., като: 

                 1.10.1. намалява разходите по разходен  §10-13 постелен инвентар и облекло с 

49 лв.; 

                  1.10.2. увеличава разходите по разходен §10-15 материали с 7 854 лв. 

                  1.11. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 

„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ 

със 17 998, както следва: 

                 1.11.1. намалява разходен §10-15 материали с 8 000 лв. 

                 1.11.2. намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с  9 998 лв. 

                 1.12. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 629 

„Други дейности по опазване на околната среда“ с 187, както следва: 

                1.12.1. увеличава разходен §10-13 постелен инвентар и облекло със 187 лв.; 

                1.13. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 603 

„Водоснабдяване и канализация“ с 27 834 лв., както следва: 

                1.13.1. намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с  27 834 лв. 

                1.14. Намалява разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“, дейност 745 „Обредни домове и зали“ с 3 000 лв., като: 

                1.14.1. намалява разходен §02-02 за персонал по извънтрудови 

правоотношения с 3000 лв.     

                1.15.  Увеличава разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“, дейност 759 „Други дейности по културата“ с 3 275 лв., като: 

                1.15.1. увеличава разходен §02-02 за персонал по извънтрудови 

правоотношения с 1 200 лв.     

                1.15.2. увеличава разходен §10-13 постелен инвентар и облекло със 75 лв.; 

                 1.15.3. увеличава разходен §10-15 материали с 2 000 лв. 

                1.16.  Увеличава разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“, дейност 714 „Спорт за всички“ с 9 900 лв., като: 

                1.16.1. увеличава разходен § 45-00 Субсидии за организации с нестопанска 

цел с 9 900 лв.     



 
 

                1.17.  Увеличава разходите във функция „Икономически дейности и услуги“, 

дейност 866 „Общински пазари и тържища“ с 57 лв., като: 

                1.17.1. увеличава разходен §10-20 разходи за външни услуги с 57 лв.         

                1.18. Намалява разходите във функция „Разходи некласифицирани в другите 

функции“, дейност 998 „Резерв“ с 4 737 лв.,: 

                 1.18.1. намалява разходен §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи с 4 737  лв. 

                ІІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи /съгласно 

Приложение №4/.  

           Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

 

Относно: Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен 

заем от наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка). 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 499 

 През 2018г. Община Кубрат управлява редица проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз. По част от тези проекти има изискване да бъде 

извършено предварително разплащане с доставчиците и изпълнителите след като 

размерът на авансовите и междинните плащания по проектите достигнат определен 

процент от общите допустими разходи, съфинансирани по съответните оперативни 

програми. Възстановяването на средствата става след представяне пред Управляващите 

органи на технически доклади и отчети за извършените разходи. През месец Декември 

2018г. предстои подаване пред УО на междинни технически доклади, финансови 

отчети и искания за плащане за възстановяване на извършените до края на месец 

Ноември 2018г. разходи по проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване 

и достъп до заетост в Община Кубрат”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура №BG05M9OP001-2.005 

„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“, и проект №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално 

предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, процедура №BG05M9OP001-2.010 

„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. Верифицирането на 

разходите ще бъде извършено в рамките на 90 дни от датата на подаване на искането за 

плащане. В периода от м. Декември 2018г. до датата на верификация от страна на 

управляващия орган ще възникне необходимостта от финансиране на временния 

недостиг на средства по проекта, който да бъде покрит с временен безлихвен заем от 

наличностите по сметките за чужди средства.  

 Общият размер на средствата, необходими за разплащане с доставчиците и 

изпълнителите по проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп 

до заетост в Община Кубрат” и по проект №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално 

предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“ и за покриване на разходите 

за възнаграждения на заетите по двата проекта, ще възлиза приблизително на около 189 

000 лв. (словом: сто осемдесет и девет хиляди лева).  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА във връзка 

с чл.104, ал.1, т.5 и ал.4, чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.5, 

ал.1, т.9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, 



 
 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие на Кмета на Община Кубрат при крайна необходимост за 

ползване на временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди 

средства (набирателна сметка) на Община Кубрат в размер на 189 000 лв. (словом: 

сто осемдесет и девет хиляди лева) за авансово финансиране на плащания по 

проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в 

Община Кубрат”, финансиран със средства от Европейския съюз, ОП „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура №BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО 

ВКЛЮЧВАНЕ“ и по проект №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално 

предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, процедура №BG05M9OP001-2.010 

„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. 

 2. Определя срок за погасяване на временния безлихвен заем 25.12.2019г., в 

случай, че не бъдат верифицирани и възстановени разходите по проекта от 

Управляващия орган. Срокът за погасяване на временния безлихвен заем се 

обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от 

Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да 

превишава края на бюджетната година. 

 3. Задължава Кмета на Община Кубрат да отрази промените по бюджета на 

Община Кубрат и по съответните параграфи на Единната бюджетна 

класификация за 2018г. и за 2019г. 

  

           Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването им  

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 

защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне 

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 1 (един). 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

 

Относно: Одобряване общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2019г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 500 

 

            Съгласно чл.5 от Закона за администрацията според разпределението на 

дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавна власт, 

администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на 

съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата 

компетентност. Съгласно чл.7 от закона общата администрация включва следните 

звена: 

1. "Канцелария"; 

2. "Финансово-стопански дейности"; 

3. "Правни дейности"; 

4. "Управление на собствеността"; 

5. "Човешки ресурси"; 

6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"; 

7. "Информационно обслужване и технологии"; 

8. "Административно обслужване". 

             В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи 

протоколни функции и връзките с обществеността. Когато числеността на 

администрацията не е  достатъчна за обособяване на самостоятелни звена по ал. 1 и 2, 

функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация. 

             Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията при разработването и утвърждаването на 

длъжностното разписание задължително се спазват определени нормативи за численост 

на персонала. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да 

надвишава 15 на сто от определената обща численост, като в общата численост не се 



 
 

включват изборните длъжности и техните заместници, както и кметските наместници. 

Числеността на персонала в общата администрация в общинска администрация е до 35 

на сто от общата числеността. Числеността на персонала в специализираната 

администрация в общинската администрация е до 70 на сто от общата численост. В 

специализираната администрация при общини с население до 50 000 души числеността 

на персонала в една дирекция е не по-малко от 7 щатни бройки, а в отдел не по-малко 

от 4 щатни бройки. Съгласно чл.12, ал.6 от наредбата звената и служителите в 

администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавна власт, 

предвидени със закон, се организират в рамките на утвърдената с устройствения 

правилник численост. Съгласно чл.12, ал.7 от наредбата общата администрация се 

организира в една дирекция, когато определената обща численост на 

административната структура е до 50 щатни бройки. Съгласно чл.13, ал.1 от наредбата 

 При определянето на звената в общата и специализираната администрация се 

спазват следните изисквания: 

            1. в дирекция може да се създават не по-малко от два отдела;  

            2. в отдел може да се създават не по-малко от два сектора. 

          

          Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или 

сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни 

звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.   

          Съгласно чл.29а от ЗМСМА в структурата на общинската администрация се 

създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на 

неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно 

обслужване на тяхната дейност, като звеното е на пряко подчинение на председателя на 

общинския съвет. Числеността на служителите в звеното се включва в общата 

численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се 

утвърждава по реда на чл.21, ал.1, т.2 по предложение на председателя на общинския 

съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по 

предложение на председателя на общинския съвет, а длъжностните им характеристики 

се утвърждават от председателя. 

          При разработването на структурата на Общинска администрация-Кубрат са 

спазени всички гореизброени разпоредби на Закона за администрацията, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията. Общата  численост на персонала на 

Общинска администрация-Кубрат, без изборните длъжности, каквито са кметът на 

община и кметовете на кметства, и техните заместници, възлиза на 62,50 щатни бройки. 

Ръководните длъжности представляват 14,40 % от общата численост. Числеността на 

персонала в общата администрация е 30,40% от общата численост, а в 

специализираната администрация – 58,40%. Длъжностите, които са на пряко 

подчинение на кмета на общината, и длъжностите, които са на пряко подчинение на 

председателя на Общински съвет-Кубрат, са организирани в рамките на посочената 

численост. Длъжностите, които са на пряко подчинение на кмета на общината, са 

секретар на община, главен архитект, служител по сигурността на информацията и 



 
 

ръководител на звеното за вътрешен одит. Длъжностите, които са на пряко подчинение 

на председателя на общинския съвет, са юрисконсулт и старши експерт – ОбС. Общата 

администрация е организирана в една дирекция, включваща два отдела, и един 

самостоятелен отдел, съгласно чл.15, ал.2 от ЗМСМА. Спазени са разпоредбите на чл.7 

от Закона за администрацията. Специализираната администрация включва една 

дирекция, организирана в четири отдела, като са спазени нормативите за численост, 

посочени в чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията. Дейностите по управление на собствеността, каквито са 

осигуряването на нормални условия за работа на служителите в администрацията, чрез 

необходимото организационно и техническо обслужване,  осигуряването на 

поддръжката и стопанисването на служебните автомобили на община Кубрат, 

осигуряването на необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване 

на административните сгради на Община Кубрат,  организирането и осъществяването 

на материално - техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, 

резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и 

обзавеждане, се осъществяват от заетите във функция Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. 

 

 С настоящото решение се сформира звено за подпомагане работата на 

общинския съвет и на неговите комисии и осъществяване на организационно-

техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното ще се състои 

от двама служители: юрисконсулт и старши експерт-ОбС. Закрива се една щатна 

бройка младши експерт „Административно-правно и информационно обслужване“, 

една щатна бройка технически сътрудник-ОбС, една щатна бройка специалист касиер-

домакин и една щатна бройка главен специалист-документация. Разкриват се една 

щатна бройка старши специалист-касиер и работна заплата и една щатна бройка главен 

специалист-домакин и документация. Длъжността главен експерт „Управление на 

проекти“ се трансформира в главен експерт „Управление на проекти и обществени 

поръчки“. Закрива се длъжността главен експерт „Обществени поръчки“ и се разкрива 

старши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“. 

            Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор кметът отговаря за постигане целите на организацията, като управлява 

публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. 

 Съгласно чл.10, ал.1 от закона кметът осъществява финансовото управление и 

контрол чрез следните взаимосвързани елементи: контролна среда, управление на 

риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Кметът отговаря 

за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда, която включва: 

организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност 

и ясни правила, права, задължения и нива на докладване, както и  личната почтеност и 

професионална етика на ръководството и персонала на организацията, управленската 

философия и стил на работа, политиките и практиките по управление на човешките 

ресурси и компетентността на персонала. 



 
 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 

1, т. 2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Одобряване общата численост и структурата на Общинска 

администрация - Кубрат– 82,50 щатни бройки,  в сила от 01.01.2019г.,  

както следва: 

 

 

А. УПРАВЛЕНИЕ             

А1. ИЗБОРНИ 17 

Кмет на община 1 

Кмет на кметство 16 

А2.НАЗНАЧАЕМИ 65,50 

Заместник кмет 3 

Секретар на община 1 

Главен архитект 1 

Служител по сигурността на информацията  1 

Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат 2 

   Юрисконсулт 1 

   Старши експерт - ОбС 1 

Звено за „Вътрешен одит“ 2 

   Ръководител на звено за вътрешен одит 1 

   Вътрешен одитор 1 

  

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 19 

  

          Дирекция „Административно-правно и информационна 

обслужване“ 
9 

Директор 1 

  

           Отдел "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" 
4 

           Началник на отдел     1 

           Главен експерт „Гражданска регистрация и административно 2 



 
 

обслужване“ 

           Младши експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
1 

           Отдел "Административно-правно и информационно  4 

          обслужване“          

           Главен юрисконсулт 1 

           Главен експерт „Административно-правно и информационно 

обслужване“ 
1 

           Старши експерт „Връзки с обществеността“   1 

           Младши експерт  „Отбранително-мобилизационна подготовка“ 1 

  

           Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ" 10 

           Главен счетоводител 1 

           Главен експерт „Бюджет, финанси, ТРЗ и финансов контрол“ 1 

           Старши счетоводител (експертно ниво 6) 1 

           Счетоводител (експертно ниво 7) 2 

           Счетоводител (ниво специалист 2) 1 

           Главен специалист-касиер и работна заплата 1 

           Старши специалист – касиер и работна заплата 1 

           Главен специалист – домакин и документация 1 

           Главен специалист „Управление на човешките ресурси“   1 

  

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 36,5 

          Дирекция „Специализирана администрация“  

Директор 1 

          Отдел“ТСУ, строителство и екология“   7 

          Началник на отдел 1 

          Главен специалист „КРС“  1 

          Главен специалист „ТСУ“ 1 

          Специалист „ТСУ“ 2 

          Главен експерт - еколог  1 

          Старши експерт – инвеститорска дейност 1 

  



 
 

          Отдел „Местни данъци и такси“ 4 

          Главен експерт „МДТ“ 1 

          Главен инспектор „МДТ“ 2 

          Главен специалист „МДТ“ 1 

  

         Отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и 

икономически дейности“ 
7 

          Началник на отдел 1 

          Главен експерт „Търговия, транспорт и икономически дейности“    2 

          Главен експерт „Земеделски дейности“  1 

          Главен експерт „Общинска собственост“ 1 

          Главен експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 1 

          Старши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 1 

  

         Отдел „Просвета, култура и техническо обслужване“ 17,50 

         Началник на отдел 1 

         Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните“ 
1 

         Главен специалист - техническо обслужване кметства 10 

         Старши специалист – техническо обслужване кметства 1 

         Специалист – техническо обслужване кметства 4,5 

ОБЩО: 82,50 

 

 

 2. Одобрява общата численост на заетите във функциите и дейностите в 

Община Кубрат – 46,50 щатни бройки, в сила считано от 01.01.2019г., както 

следва: 

 

Функция/дейност: Брой: 

1.Чистота 7 

2. Култура 1,50 

3. ЖС, БКС и ООС в това число: 

3.1. Контрол по наредбите на ОбС 

3.2. Помощен персонал 

21 

4 

17 

4. Други дейности на икономиката  3 

5. Други дейности по спорта – Спортна 

зала 

4 

6. Озеленяване 6 



 
 

7. Други дейности по образованието 4 

Общо: 46,50 

 

           Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 
Относно: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за 

битовите отпадъци през 2019 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2019 

година. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 501 

 Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвена 

план-сметка (Приложение № 2) за необходимите разходи за всяка услуга по чл. 62 от 

ЗМДТ. План-сметката обхващаща дейностите по събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до Регионално депо-Разград; отчисленията по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците; такса за депониране на отпадъци на Регионалното 

депо; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Изготвена е 

справка за данъчната оценка на имотите на територията на Община Кубрат от отдел 

„Местни данъци и такси” към Дирекция „Специализирана администрация“, на база на 

която са изчислени очакваните приходи при предложена такса за битови отпадъци за 

2019 г., пропорционално, в зависимост от данъчната оценка на имотите. 

 Изготвена е справка за недоборите /несъбрана такса смет за предходни години 

към 09.10.2018г./ от отдел „Местни данъци и такса“. 

Съгласно чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се 

определя в левове според количеството битови отпадъци, а когато това количество не 

може да бъде установено, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. С разпоредбата на чл. 

67 от ЗМДТ се установява основен критерий за начисляване на таксата, а именно - 

количеството битови отпадъци, както и алтернативни критерии - определяне на 

дължимата такса според броя на ползвателите или върху определена от общинския 

съвет основа.  

Не се променят промилите при определяне на таксата за битови отпадъци за 

жилищни имоти на граждани – 4,50о, и на нежилищните имоти на граждани и 

предприятия – съответно 8о за гр. Кубрат и 6,50о за селата. 

            С Наредба №  11 на ОбС-гр.Кубрат е дадена възможност на задължените лица, 

желаещи такса битови отпадъци да се определя според количеството на генерираните 

отпадъци, да подадат декларация по образец в определените в наредбата срокове. 

 В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот.  

  Изготвена е  план-сметка за приходите от такса битови отпадъци, изчислени на 

база количество генерирани отпадъци, като са посочени предприятията, подали 



 
 

декларации по чл.18б от Наредба 11 на ОбС-гр.Кубрат и  определеният брой съдове за 

отпадъци. 

              Максималният размер на разходите по обслужването на един контейнер тип 

„Бобър” за една година е посочен в Приложение № 3, като в него са  включени 

разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ (в случаите, когато 1 контейнер тип 

„Бобър” е с максимална натовареност от 440 кг седмично, 1760 кг месечно и 21 120 кг 

годишно). 

 Поради  невъзможност за установяване количеството на битовите отпадъци, за 

всички останали задължени лица, предложението е за пропорционално определяне на 

таксата за битови отпадъци за 2019 г., на базата на формула, представляваща 

произведение от определен от Общинския съвет промил умножен по основа – 

данъчната оценка на имота,  направено поради следните мотиви: 

1. Основният принцип залегнал в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ е справедливо 

определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината и обективните 

възможности на населението. По отношение на размера на такса битови отпадъци, e 

справедливо ОбС да раздели субектите, заплащащи такса битови отпадъци на 

стопански субекти с имоти за стопански нужди, физически лица (гражданите на 

общината) с имоти за стопански нужди и физически лица (гражданите на общината) с 

имоти за жилищни нужди, което е с цел постигане на по-голяма справедливост и 

стремеж за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата. В стопанските сгради се извършват стопански дейности, които по принцип 

генерират сравнително повече битови и приравнени към тях отпадъци (по смисъла на 

т. 16 на § 1 от ДР на ЗМДТ) от имотите за жилищни нужди. Не може да се очаква, че 

различните субекти - физически лица и стопански субекти могат да заплащат еднаква 

такса след като имат различни потребителски нужди.   

2. В гр. Кубрат  голяма част от населението живее в сгради в режим на етажна 

собственост. Изхвърлянето на битови отпадъци е организирано в общи контейнери за 

смет, като не може да бъде установено точното количество отпадъци, които се 

изхвърлят от всеки  имот поотделно.   

Одобрена е схема, според която в град Кубрат и населените места в общината 

върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се изграждат площадки или 

се обособяват места, където са разположени общи съдовете за съхранение на битовите 

отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно най-удобно,  

няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите 

отпадъци. При запълване на най-близкия съд, битовите отпадъци следва да се 

изхвърлят в съседен незапълнен.  

По тези съображения  следва да се приеме, че не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти 

в общите съдове за съхранение и следва да се приложи  втората хипотеза на  

разпоредбата на чл. 67, ал.2 от ЗМДТ  - определяне на дължимата такса върху 

определена от общинския съвет основа - данъчната оценка на  имота. ”   

С оглед изложеното, следва да се приеме, че не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти 

в общите съдове за съхранение.  

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 62 във 

връзка с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1, 2 и 4 от ЗМДТ, чл.18а и 18б от Наредба №11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Кубрат на Общински съвет - Кубрат и чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  Общинският съвет – Кубрат 



 
 

 Р Е Ш И: 

             І. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ одобрява ПЛАН-СМЕТКИТЕ на 

разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

територията на населените места в Община Кубрат за 2019г., като следва: 

             1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 

отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в 

Община Кубрат за 2019г. /План-сметка – Приложение №2/ в размер на 724 764 лв. 

   2. На разходите за всяка дейност, за всяко населено място на територията 

на Община Кубрат поотделно, съгласно Приложение №2, включваща 

необходимите разходи за: 

2.1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

2.2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им; 

2.3. отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

и такса за депониране на отпадъците на Регионално депо - Разград; 

2.4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

 

ІІ. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2 от 

ЗМДТ, чл.18а от Наредба №11 на Общински съвет - Кубрат през 2019 г. на 

територията на Община Кубрат, когато е невъзможно да се установи 

количеството на битови отпадъци за всеки имот поотделно, определя годишния 

общ размер на таксата за битови отпадъци и съставната й част по чл. 67, ал. 4 от 

ЗМДТ пропорционално по формулата:  

ТБО = (Промил за К1 + Промил за К2 + Промил за К3) * ДОИ  

където, 

Таксата за битови отпадъци (ТБО) за услугите по 

1. събирането и извозването на битовите отпадъци до регионално 

депо(К1); 

2. отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

и такса за депониране на отпадъците на регионално депо (К2); 

3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места (К3)  

В ЛЕВОВЕ Е ПРОИЗВЕДЕНИЕ на: 

СБОРА на определените ПРОМИЛИ, отразени по Приложение № 1 

- за вида имот;  

- за всяко населено място 

- и за всяка услуга по т. 1, т.2 и т. 3  поотделно 

УМНОЖЕН по ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА НА ИМОТА (ДОИ), представляваща 

основа по смисъла на чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от ЗМДТ.  

Определя величината на общия промил за различните видове имоти и за 

всяко населено място поотделно, както следва в Приложение № 1. 

За имотите на задължените лица, подали декларация по чл.18б от 

Наредба № 11 на ОбС годишният размер на таксата се определя по следната 

формула: 

ТБО = (брой  на съдовете за БО х год.разход на един контейнер „Бобър”) + 

(промил за К3*ДОИ)  

  



 
 

ІІІ. За имотите на юридически и физически лица извън урбанизираните 

територии в землището на град Кубрат  и в землищата на всички населени места 

на територията на Община Кубрат, които не са земеделски земи, да се прилага 

следният режим на предоставяне на услуги: 

- за имотите, на които са предоставени съдове за битови отпадъци да се 

предоставят всички услуги, съгласно чл.62 от ЗМДТ; 

- за останалите имоти да се предоставя услугата поддържане чистотата 

на територии за обществено ползване;   

   

               ІV. На основание чл. 69, ал.1  от ЗМДТ определя такса битови отпадъци 

да се заплаща на две равни вноски в следните срокове: 

 до 30.06.2019 г.; 

 до 30.10.2019 г. 

 

Приложенията са неразделна част от решението. 

   

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка пета от дневния ред 

 
Относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в 

община Кубрат, считано от 01.01.2019г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 502 

 

 На основание чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с чл.2, т.4 от ПМС №67 от 

14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и съобразно 

приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация, Общински съвет-Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 1. Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.01.2019г. 

 

№ 

по 

ред 

Кметства Име, презиме и фамилия Основна 

месечна 

заплата /лв/ 

І Кметства   

1. Беловец Есин Кямил Николова 1210 

2. Бисерци Юнзюле Сюлейманова Шакирова 1210 

3. Божурово Рейхан Маремов Идризов 990 

4. Задруга Шюкрю Шабан Назиф 990 

5. Звънарци Хюсние Фикрет Расимова 990 

6. Мъдрево Салим Сюлейман Мустафа 1100 

7. Сеслав Юлиян Светлинов Асенов 990 

8. Севар Сузана Иванова Солакова 1210 

9. Юпер Петър Симеонов Петров 990 

10. Савин Шефкъ Даудов Мехмедов 990 

11. Равно Шинаси Алиев Абтулов 990 

12. Каменово Светлан Николов Бонев 880 

13. Горичево Ерсен Билял Ибрям 880 

14. Точилари Шуаиб Билял Мехмед 880 

15. Медовене Емил Петров Христов 880 



 
 

16. Тертер Николай Костов Иванов 880 

 

        Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 1 (един). 

(Г-жа Душка Петрова не гласува, съгласно чл. 37 от ЗМСМА.) 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 
Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за 

територията на Община Кубрат 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 503 

 

 Съгласно чл. 24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози /ДВ, бр. 32 от 

2016г./, Общинският съвет следва най-малко веднъж годишно да актуализира 

максималните и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег за територията на община Кубрат. 

 В тази връзка председателят на Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология, проведе среща с 

представители на таксиметровия бранш. Представиха се и обсъдиха анализи за 

разходите на таксиметровия превоз. Становището на таксиметровите превозвачи е 

максималните и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег по дневна и нощна тарифа, валидни за територията на Община 

Кубрат да не се променят. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет 

– Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 І. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за 1 /един/ километър пробег по съответната тарифа, валидни за 

територията на Община Кубрат, както следва: 

 1. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ 

километър пробег: 

- дневна тарифа / от 06. 00 часа до 22. 00 часа/ – 0, 20 лв. на километър; 

- нощна тарифа / от 22. 00 часа до 06. 00 часа/ – 0, 30 лв. на километър; 

 2. Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ 

километър пробег: 

- дневна тарифа /от 06. 00 часа до 22. 00 часа/ – 1, 00 лв. на километър; 

- нощна тарифа /от 22. 00 часа до 06. 00 часа/ – 1, 10 лв. на километър; 

 

 ІІ. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

 



 
 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат 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. 

 Резултати от гласуването: „за” – 16 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка седма от дневния ред 

 
Относно: Прекратяване на членството на Община Кубрат като съдружник в 

„НЦЦ СРБГ“ ООД. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 504 

С Решение №281  по Протокол № 25 от 14.11.2013г., Общински съвет-  

гр.Кубрат е дал съгласие за участие на Община Кубрат в Дружество с ограничена 

отговорност „НЦЦ СрБг“ ООД . 

Община Кубрат е направила парична вноска в капитала на дружеството,     

представляваща 10/десет/дяла, възлизащи на 10.00/десет/лева и формиращи 10%/десет 

процента/ от дружествения капитал по предвидения от закона начин, а именно – чрез 

Договор с нотариална заверка на подписите на страните. 

Приет е Дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност „НЦЦ 

СрБг“ ООД, чието съдържание е неразделна част от решението на Общинския съвет за 

учредяване на дружеството. 

Предмета на дейност на дружеството е оранжерийно производство  на 

зеленчуци, плодове и цветя и извършване на всякаква друга незабранена от закона 

търговска дейност по смисъла на търговския закон. 

От направена справка в Търговския регистър е видно, че „НЦЦ СрБг“ ООД има 

подадена Годишна данъчна декларация за 2013 г., с която декларира, че през 2013 г. не 

е извършвало дейност и не дължи данъци по ЗКПО. След това не са  публикувани други 

декларации, което подсказва, че не е имало никаква дейност на дружеството. 

Във връзка с гореизложеното е видно, че дружеството не извършва никаква 

дейност и имайки в предвид, че  Община Кубрат има 10% дялово участие и не влияе на 

вземане на решения от общото събрание на съдружниците, не е целесъобразно 

оставането на Община Кубрат в „НЦЦ СРБг“ ООД.“ 

 Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.9  от ЗМСМА във 

връзка с чл.125, ал.2 от Търговския закон и чл.16, ал.2 от Дружествения договор на 

„НЦЦ СрБг“ ООД, Общински съвет-Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие за прекратяване на членството на Община Кубрат като 

съдружник в „НЦЦ СРБГ“ ООД, с ЕИК: 202871310, със седалище и адрес на 

управление: гр. Кубрат, ул. “Добруджа“ №2,  представлявано от Драголюб 

Милотинович. 

 2. Оправомощава Кмета на Община Кубрат: 



 
 

 2.1 Да отправи писмено предизвестие до  „НЦЦ СрБг“ ООД, с което да се 

уведоми управителя на дружеството, че Община Кубрат прекратява членството си 

като съдружник в него в 3-месечен срок, считано от датата на получаване на 

предизвестието; 

 2.2 Да предприеме съответните законови действия за определяне и 

изплащане на дружествения дял на Община Кубрат, определен въз основа на 

счетоводен баланс на „НЦЦ СрБг“ ООД към края на месеца, в който е настъпило 

прекратяването на членството. 

        Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 
 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

 

Относно: Становище на Община Кубрат, във връзка с констатирани неточности в 

цифровите модели на стопанските дворове в с.Сеслав и с.Звънарци и КВС за 

землищата на същите. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 505 

 

 Със заповед № РД 11-59 от 20.04.2017г. на Директора на ОД „Земеделие“ 

Разград на основание чл.45б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) е назначена постоянно 

действаща комисия, която да проверява наличието или липсата на несъответствие 

между приетите парцеларни планове на заличените организации по § 12 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ с действителното положение на терена на основание чл.45б , ал.3 от ППЗСПЗЗ. 

 В тази връзка  на 4 април 2018г. заседава горецитираната комисия, която 

констатира такива несъответствия в КВС в землищата на с.Сеслав и с.Звънарци.  

В протокол на комисията,  касаещ землището на с.Сеслав, е описано  че 

външния контур на проекта на цифровия модел за обект № V- Овчарник с площ 2,354 

дка, засяга площ от 1,080 дка от контура на имот с номер № 000008 – пасище, мера на 

Община Кубрат. 

В протокол на комисията, касаещ землището на с.Звънарци са открити 

несъответствия в  

- югозападната част на стопанския двор по КВС са включени имоти: 

прилежащ парцел към Водна кула и недастроен парцел-общинска 

собственост 

-  североизточната част не е включен незастроен парцел от стопанския двор, 

който по КВС е в контура на общинска мера 

- Източната граница на стопанския двор не е отразена коректно. 

Извън тези неточности при огледа и геодезическите измервания, направени от  

Общинска служба по земеделие гр.Кубрат и фирмата изпълнител на техническите 

дейности по поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост е 

констатирано, че в КВС с.Звънарци не са нанесени съществуващите два асфалтови пътя 

водещи към стопанския двор на селото. 

С писмо с вх. № РД-06-КТ-213 от 28.11.2018г. на Общинска служба земеделие –

Кубрат е предоставила вариант на проект за изменение на част от стопанския двор в 

с.Звънарци със съответните приложения. 

  Воден от горните мотиви и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 

от ЗОС,  Общински съвет-Кубрат 

  Р Е Ш И: 



 
 

  С цел отстраняване на допуснати застъпвания на имоти, както и констатирани 

неточности в плановете за земеразделяне в землищата на с.Сеслав и с.Звънарци, 

касаещи имоти собственост на Община Кубрат и Държавата, Общински съвет Кубрат  

дава съгласие за да бъдат извършени промени в плановете за земеразделяне на с.Сеслав 

и с.Звънарци, касаещи тези имоти, без страните да си дължат обезщетение както 

следва: 

с.Сеслав – 1,080 дка от контура на имот с номер № 000008 – пасище, мера на 

Община Кубрат, целият с площ 493,596дка  се присъединява към обект № V- Овчарник 

с площ 2,354 дка, собственост на Държавата. 

  с.Звънарци – съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, касаещи имоти, които трябва да бъдат извадени от площта на стопанския двор 

и имоти, които трябва да бъдат добавени към площта на стопанския двор, както 

графичната част на промените съгласно Приложение № 4. 

  Задължава Кмета на Община Кубрат, след влизане в сила на гореописаните 

промени в КВС на с. Сеслав и с.Звънарци,  да възложи съставяне на актове за поправка 

на актовете за общинска собственост на засегнатите общински имоти.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

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 Административнопроцесуалния 

кодекс.  

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

 

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- полски пътища, 

попадащи в масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. на територията на 

община Кубрат и определяне на цена за ползването им. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 506 

На основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), по споразумение между собствениците и/или ползвателите 

в едно землище се създават масиви за ползване на земеделските земи. Целта на 

споразумението е собствениците и ползвателите да комасират обработваните от тях 

земеделски имоти, чрез преразпределение на собствените или ползваните от тях имоти 

на правно основание. Допълнително се разпределят пропорционално на площта и 

съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата 

земеделска земя в съответното землище и т.н. „имоти- бели петна“- земеделски земи, за 

които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по 

чл.37б от ЗСПЗЗ.  

Съгласно чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, в масивите за ползване могат да се включват и 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за 

осигуряване на пътен достъп през съответната стопанска година, както и напоителни 

канали, които не функционират.  

На основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Директорът на Областната дирекция 

"Земеделие" – Разград е отправил искане с вх. № УД-02-17-1183/12.11.2018 г. до 

Община Кубрат, за внасяне на докладна записка до Общински съвет– Кубрат за 

предоставяне под наем за стопанската 2018/2019 г. на имоти-полски пътища, включени 

в масивите за ползване за всички землища на територията на община Кубрат. Към 

искането са приложени 17 броя списъци с подробно описани номера на имоти, площи, 

попадащи в масивите и ползватели, участващи в споразуменията по населени места. 

Така цитираните текстове очертават две принципни възможности за 

предоставяне на полски пътища-общинска собственост, попадащи в масивите за 

ползване за стопанската 2018/2019 година. 

1. При първата хипотеза пътищата се предоставят с договор между кмета на 

общината на съответните ползватели по цена, определена с решение на общинския 

съвет. В този случай общината не е обвързана с цената на средното рентно плащане, а 

има възможност да сключи договори на цената, на която се отдават земеделските земи 

от общинския поземлен фонд. 

2. При липса на произнасяне на Общински съвет в указания едномесечен срок, 

полските пътища се предоставят със заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – 



 
 

Разград, по цена в размер на средното рентно плащане, определено за съответното 

землище. 

 С оглед на гореизложеното и  на основание  чл. 21, ал.1,т.8  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37в, ал.16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2018/2019 г. 

имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в 

землищата на община Кубрат, на лицата ползващи съответните масиви, съгласно 

приложени списъци по землища (Приложение №1 до №17), неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Определя наемна цена за предоставяне на имоти-полски пътища в размер на 

средното годишно рентно плащане за имоти с начин на трайно ползване „нива“ за  

съответното землище на територията на Община Кубрат, определени с Протокол №1 от 

25.01.2018 г.  от комисия, назначена със Заповед № РД 11-2/04.01.2018 г. на директора 

на ОД“Земеделие“ гр.Разград.  

 3. Упълномощава Кмета на Община Кубрат,  да сключи договори  за отдаване 

под наем за една година на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за 

стопанската 2018-2019 г. със собственици и ползватели, включени в списъците по т.1. 

 Настоящите решения  да бъдат  изпратени  на Кмета на Община Кубрат и 

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

Решенията подлежат на оспорване в срока по АПК пред Административен съд 

Разград. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 12 (дванадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

(Г-н Али Сюлейман, г-н Билял Ахмед, г-н Хамза Чакър и г-н Юзджан Фейзи не 

участват в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.) 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 49 

от проведено заседание на 07.12.2018 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

 

Относно: Натрупани задължения за консумирана електрическа енергия на В и К 

“Меден кладенец“ ЕООД и погасяването им. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 507 

Постъпило е уведомление от управителя на “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, 

относно задължение на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр.Кубрат, в размер на 3 164 

282.97 /три милиона сто шестдесет и четири хиляди двеста осемдесет и два лева и 97 

ст./ лв. към 05.12.2018 г, съгласно Извлечение от сметка към 05.12.2018 г. по кл. № 

1800073490. 

 „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, уведомява, че ако не започне погасяване на 

задължението към тях, ще преминат към План за ограничаване на нарастването на 

дълга чрез прекъсване на електрозахранването на обектите на В и К “Меден 

кладенец“ЕООД - гр. Кубрат, считано от 10.12.2018г. 

 Следователно е необходимо, да се предприемат незабавни мерки за разрешаване 

на проблема. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.11, ал.1, т.16 от Наредба № 8 за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел на ОБС-гр. Кубрат, Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Община Кубрат приема, че към 05.12.2018г. „В и К Меден кладенец” 

ЕООД има непогасени задължения към “ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за 

доставка на електрическа енергия за периода от месец септември 2014г. до месец 

ноември 2018г. 

 2. Дава мандат на Кмета на Община Кубрат да предложи вариант за 

обезпечение на задължението на „В и К Меден кладенец” ЕООД  по т.1 от 

настоящото решение към “ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД и да внесе същото в 

Общински съвет-Кубрат. 

 



 
 

 Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

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

 Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

 


