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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 51 

 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 31.01.2019 г. в 14:00 

часа в Ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891” гр. Кубрат, свикано 

съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

Отсъстващи:  Хамза Чакър. 

 Присъстваха още:  г-н Алкин Неби - кмет на община Кубрат, г-н Орхан 

Мехмед – заместник-кмет на общината,  кметове на кметства, г-н Красимир 

Димитров Христов – общински съветник в Общински съвет-Кубрат до влизане в сила 

на Решение №370 от 23.01.2019г. на ОИК Кубрат, г-жа Весела Сярова - заместник-

председател на ОИК Кубрат, г-н Юзджан Алиев – управител на В и К „Меден 

кладенец“ ЕООД, гр.Кубрат, г-н Христо Антонов – Председател на „Авто мото 

ретро клуб „Хан Кубрат“, гр. Кубрат, представители на общинска администрация – 

Кубрат и медии и граждани на Община Кубрат. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми г-н кмет, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат 

Уважаеми заместник-кмет, 

Уважаеми кметове по населени места, 

 Представители на общинска администрация, 

 Преди да започнем днешното ни заседание искам да дам думата на заместник-

председателя на ОИК Кубрат – г-жа Весела Сярова, за да прочете Решение №370 от 

23.01.2019г. на комисията. Имате думата, г-жо Сярова. 

 

Г-жа Весела Сярова прочете Решение №370 от 23.01.2019г., с което се 

прекратяват предсрочно пълномощията на Красимир Димитров Христов - общински 

съветник в Общински съвет - гр. Кубрат, издигнат от МК „ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА“ и 

се обявява за избран за общински съветник в Общински съвет - гр. Кубрат, 

следващият в листата на МК „ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА“ – Мюрсел Исмаил Мюрсел. 

Бе връчено удостоверение на г-н Мюрсел и след полагане на клетва по чл. 32, ал. 

1 от ЗМСМА,  подписа клетвен лист. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Пожелавам Ви ползотворна и успешна работа в 

Общински съвет-Кубрат, г-н Мюрсел! Присъствайте на заседания и комисии. Колеги, 



на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация е свикано днешното заседание на Общински съвет-Кубрат. В залата 

присъстват 20 общински съветници. Имаме кворум, може да вземаме законови решения 

на това първо заседание на Общински съвет-Кубрат за 2019г. с пожелания за успешна и 

ползотворна работа през настоящата година. Нека всички ние бъдем пример за 

толерантност и разбирателство, и с взаимно уважение да продължим общите си усилия 

за напредъка на Община Кубрат. Колеги, спрямо предварителния дневен ред, който е на 

Вашето внимание, преди да го гласуваме, позовавайки се на чл.57 от Правилника, ще 

предложа включване на допълнителна точка, която беше разгледана в двете съвместни 

комисии – комисията по бюджет и финанси и комисията по социални дейности. 

Точката Ви беше разпратена и на другите колеги по електронните им пощи. Имате ли 

предложения, становища или въпроси относно дневния ред? Не виждам такива. Моля 

да гласуваме с допълнителната точка така предложения дневен ред! Който е „за“, моля 

да гласува с вдигане на ръка! 

 Проведе се гласуване. 

Общинският съвет - Кубрат, с 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал 

се” – няма, прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Приемане на Годишен отчет за 2018 година за изпълнение на 

Програмата  за управление  за периода 2017-2019 година, 

съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, на Алкин Осман 

Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска 

избирателна комисия №366-МИ от 26.02.2017г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 
Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 

среда на територията на  община Кубрат през 2018 година. 

Орхан Мехмед – Зам.-

кмет на Община 

Кубрат 

3. 
Одобряване на Годишен доклад за 2018 г. по Общински план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат  

4. 
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договор 

на общински заем с цел погасяване на задълженията на „ВиК 

Меден кладенец” ЕООД към „Енерго Про продажби” АД. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. 
Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост в Община Кубрат през 2019 г. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. 
Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната    

дейност в община Кубрат за 2019 година. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

7. 
Изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Кубрат 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 
Изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 
Приемане бюджета на Община Кубрат за 2019 година. Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. 
Даване на съгласие на „Кубратска гора” ЕООД – гр. Кубрат за  

закупуване на ДМА-трактор и кран. 
Хюсеин Юмеров - 

Председател на 



Общински съвет-

Кубрат 

11. 
Застраховане на имоти частна общинска собственост. Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

12. 

Упълномощаване на  управителя на ВиК“Меден 

кладенец“ЕООД-гр.Кубрат-Юзджан Мюзекяев Алиев,  да 

подпише  протокол за доброволно предаване на недвижим имот 

с начин на трайно ползване-горско стопански терен, 

съставляващ имот № 132001. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

13. 
Ползване на дървесина от горски територии- общинска 

собственост през 2019 година. 

Орхан Мехмед – Зам.-

кмет на Община 

Кубрат 

14. 

Одобряване на споразумение за партньорство  във връзка с 

подадено проектно предложение по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

15. Разни.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Приемане на Годишен отчет за 2018 година за изпълнение на  Програмата  за 

управление за периода 2017-2019 година, съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Осман 

Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна 

комисия №366-МИ от 26.02.2017г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Двете съвместни комисии са за приемане на Годишния отчет за 2018 година за 

изпълнение на Програмата за управление за периода 2017-2019 година, на Алкин  Неби, 

избран за кмет на община Кубрат с Решение на ОИК №366-МИ от 26.02.2017г.. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Благодаря, г-н Председател! Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление съвместно с Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология проведоха заседание. 

Присъстваха почти всички членове на двете комисии с изключение на г-н Красимир 

Христов. Съвместната комисия взе решение да подкрепи така направеното 

предложение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-н Петров! Колеги, въпроси, желаещи за 

изказване по точка първа от дневния ред? Не виждам такива. Който е съгласен с така 

направен и представен пред Общински съвет-Кубрат отчет, моля да гласува с вдигане 

на ръка. Който е „за“ ... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 510 

 Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет 

програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на 

клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 

изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския 

съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.  

 С Решение №240 от Протокол №27 от 25.05.2017г. на Общински съвет-Кубрат е 

приета Програма  за управление  за периода 2017-2019 година, съгласно изискванията 

на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 

Алкин Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с решение на общинска 

избирателна комисия №366-ми от 26.02.2017г. В същата са описани основните, цели, 

приоритети и дейности за изпълнение и очакваните резултати, свързани с развитието 

община Кубрат.  

  През изминалата 2018 г. са положени големи усилия в посока подобряване на 

административния капацитет на Общинска администрация-Кубрат и подобряване на 

социалната и техническата инфраструктура. Постигнатите цели са отчетени като 

резултати в годишен отчет за изпълнение на програмата. 

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

чл.44, ал.5, изречение 3 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 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. Приема Годишен отчет за 2018 година за изпълнение на  Програмата  

за управление за периода 2017-2019 година, съгласно изискванията на чл.44, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин 

Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска 

избирателна комисия №366-МИ от 26.02.2017г. 

 

 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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 



 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията 

на  община Кубрат през 2018 година. 

Докладва: Орхан Мехмед – зам.-кмет на Община Кубрат 

Заместник-кметът на общината Орхан Мехмед прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Комисиите са за приемане отчета за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на  община Кубрат през 2018 година. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Двете комисии излизат с положително становище относно приемане на 

отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията 

на  община Кубрат през 2018 година. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно отчета за изпълнение на 

Програмата за опазване на околната среда? Не виждам такива. Който е „за“ моля да 

гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 511 

Чл.79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ регламентира 

разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от 

кметовете на общини. Съгласно чл.79, ал.4: „Програмите за опазване на околната среда 

на общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а 

кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на 

програмата за околна среда/чл.79, ал.5/. Отчетите се представят за информация в 

РИОСВ.“ 

Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и 

изпълняват от кмета на общината за територията на съответната община/чл.52, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците-ЗУО/. Те са неразделна част от общинските 

програми за околна среда. 

Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите 

по отпадъците на съответната община се представя пред органа, приел програмите и се 



изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите/чл.52, ал.9 

от ЗУО/. 

            В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има 

изготвена Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2016-

2020 г., приета с Решение №126 от Протокол №14/30.08.2016 г. 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА във връзка с 

чл.79, ал.5 от ЗООС и чл.52, ал.2 и ал.9 от ЗУО, Общински съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

            1. Приема отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната 

среда на територията на община Кубрат през 2018 година /съгласно Приложение 

№ 1 неразделна част от 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

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

 Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Одобряване на Годишен доклад за 2018 г. по Общински план за развитие на 

Община Кубрат за периода 2014-2020г. 

Докладва: Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат 

Поради отсъствие на г-жа Пойраз, заместник-кметът на общината Орхан Мехмед 

прочете  предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Двете комисии подкрепят одобряването на Годишния доклад за 2018 г. по 

Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Благодаря, г-н Председател! Членовете на двете комисии са за одобряване на 

Годишния доклад за 2018 г. по Общински план за развитие на Община Кубрат за 

периода 2014-2020г. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване относно точка трета 

от дневния ред? Не виждам такива. Режим на гласуване. Който е „за“, моля да гласува с 

вдигане на ръка! 

 



Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 512 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 91, ал.ал. 3 и 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет - 

Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява Годишен доклад за 2018 г. по Общински план за развитие на 

Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 

 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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договор на общински 

заем с цел погасяване на задълженията на „ВиК Меден кладенец” ЕООД към 

„Енерго Про продажби” АД. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Членовете на двете комисии подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Общинските съветници от комисиите подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване? Не виждам 

такива. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване: 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 513 

            „ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат, ЕИК 826043792, със седалище и адрес 

на управление гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II” №80, представлявано от Юзджан 

Алиев в качеството му на Управител, представлява общинско търговско дружество. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Кубрат, ЕИК 000505846, 

със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” №1, представлявана 

от Алкин Неби в качеството му на кмет на община. 

            Към 11.12.2018г. „ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат има задължения към 

„Енерго Про Продажби” АД, ЕИК 1035336691, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, район „Владислав Варненчик”, Варна Тауърс, Кула-Г, бул. „Владислав 

Варненчик” №258, в общ размер от 3 176 027,06 /словом: три милиона сто седемдесет и 

шест хиляди двадесет и седем лева и 0 ст./ лв., от които: 

- 2 722 988,65 /словом: два милиона седемстотин двадесет и две хиляди 

деветстотин осемдесет и осем лева и 65 ст./ лв. сборна главница по издадени от 

кредитора фактури за доставена електрическа енергия; 

- 453 038,41 /словом: четиристотин петдесет и три хиляди тридесет и осем лева и 

41 ст./ лв. лихви за забавено плащане върху посочените фактури за доставена 

електрическа енергия. 

        Във връзка с подписан на 12.12.2018г. тристранен споразумителен протокол между 

„Енерго Про Продажби” АД, „ВиК Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат и Община 

Кубрат за погасяване на задълженията на дружеството към доставчика на електрическа 

енергия, Община Кубрат се задължава да погаси остатък от главница в размер на 

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова за 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



приблизително 2 600 000,00 лв. (словом: два милиона и шестстотин хиляди лева и 0 ст.) 

след приспадане на суми в общ размер на 75 000,00 лв. (словом: седемдесет и пет 

хиляди лева и 0 ст.) и принудително събраните суми от ЧСИ, съгласно подписания 

споразумителен протокол. 

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

връзка с чл.4, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет-Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Кубрат да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

погасяване на задълженията на „ВиК Меден кладенец” ЕООД към „Енерго 

Про продажби” АД при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – до 2 600 000,00 лв. (словом: два милиона 

и шестстотин хиляди лева и 0 ст.); 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

- Начин на обезпечаване – учредяване на договорна ипотека върху 

недвижимо имущество (гори и/или земи от общински горски и/или 

поземлен фонд) на Община Кубрат; 

- Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 

 Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства; 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка до 3,50%; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

 Месечна такса за управление на кредита – до 100 /сто/ лева на месец; 

 Комисионна за ангажимент – до 0,5% /нула цяло и пет десети 

процента/ на годишна база върху размера на неусвоената част от 

кредита; 

 Наказателни лихви при просрочие на главницита по кредита – 

годишен лихвен процент за просрочена главница, който се формира 

като сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг и надбавка до 

4% /четири на сто/; 

 Неустойки при просрочие на лихвите по кредита -  до 4% /четири на 

сто/ годишно върху сумата на просрочените лихви за срока на 

просрочието на лихвите по кредита; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Кубрат да проведе 

процедура за избор на финансова или кредитна институция въз основа на 

открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при 



условия и по ред, приети от общинския съвет, да подпише договор за 

кредит и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т.1. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до 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 решенията. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 

в Община Кубрат през 2019 г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Комисиите са съгласни с така направеното предложение за решение след 

направените корекции по приложен списък към настоящия протокол. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

По предложение на вносителя на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2019 г., двете комисии излизат 

със следното становище: да се отразят корекции в Програмата, съгласно приложен 

списък към настоящия протокол. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма , „въздържал се” – 1. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-н Петров. Колеги, въпроси относно приемане 

Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. Ако няма 

такива, предлагам да гласуваме с така направените промени по приложен опис и 

списък. Който е „за“ моля да гласува! 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 514 



 

Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост 

Общинският съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост  в община Кубрат. 

На основание чл.3а, ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Кубрат, 

Проекта за Програмата е публикуван  в сайта на Общински съвет Кубрат на 

10.01.2019г. 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 

от ЗОС и чл.3а, ал.2 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общински съвет - 

Кубрат 

 Р Е Ш И: 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост  в Община Кубрат през 2019 г. 

 

Приложение: Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост  в Община Кубрат през 2019 г. 

 

          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 гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Кубрат за 2019 година. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Комисиите излизат с положително становище относно приемането на 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2019 

година. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Постъпи предложение от г-жа Милена Йорданова за корекция на следните 

технически грешки: 



- в точка 5 да се премахне повторението на текста „Подпомагане на традиционните 

читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие, 

утвърждаване и запазване.“; 

- подточките 8.1 и 8.2 към точка 9 на Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в община Кубрат за 2019 година да бъдат 9.1. и 9.2. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване не виждам. 

С така направените корекции и отстранени технически грешки, предложени в комисия, 

който е „за“ приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Кубрат за 2019 година, моля да гласува... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 515 

 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 

2019г. се приема в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз 

основа на направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения 

за дейността им през 2019 година и е съобразена със стратегическите документи за 

развитие на Община Кубрат. 

В община Кубрат са регистрирани 15- читалища. Те са вписани в регистъра на 

народните читалища към Министерство на културата. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2019г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната идентичност на Община Кубрат, региона и България в процесите на 

всеобхватна глобализация.  

Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за 

развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Кубрат. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, 

ал.2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет – Кубрат 

 Р Е Ш И: 

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2019г. съгласно Приложение №1 /неразделна част от 

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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 



Изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 По време на комисиите г-н Хюсеин Юмеров излезе със следното предложение: в 

чл.44 да се вмъкне нова алинея 2: „Освобождават се от данък върху превозните 

средства ретро автомобилите, собственост на членове на „Авто мото ретро клуб 

„Хан Кубрат“, гр. Кубрат, след представяне на документ от собственика за платен 

членски внос. Комисиите са съгласни с така направеното предложение. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Относно Наредба №17 и нашите две комисии са съгласни с тази нова алинея 2. 

Сега с колежката това си говорим, нали не се освобождават всички автомобили на 

членовете, а само ретро автомобилите? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ретро автомобилите, регистрирани в клуба. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ: Регистрирани в клуба като ретро автомобили... Членовете се 

обединяват в подкрепа на това предложение. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов е сред нас. Ако имате въпроси към 

него... тъй като не присъстваше на комисии... Колеги, желаещи за изказване относно 

Наредба №17? Не виждам такива... 

 

ДУШКА ПЕТРОВА: Аз искам думата. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте г-жо Петрова! 

 

ДУШКА ПЕТРОВА: Защо се избират съответните стойности при имуществен и 

екологичен компонент? Тъй като знаем, че тя има цели и очаквани резултати, но за 

мене е много важно мотива на данъкоплатеца да си плати данъка. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Кмете, заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Уважаеми дами и господа общински съветници, както знаете има 

инфлация за 2018г., минималната работна заплата се увеличи. В Община Кубрат 

мотивите са и социални и финансови, за да може самият гражданин да не усеща 



поскъпването на самите данъци. В рамките на диапазона сме, даже сме към минимума.  

Не сме увеличили достатъчно данъците. Клоним към минимума и все гоним 

социалният ефект на Общината. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси? Не виждам такива. 

 

Проведе се гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 516 

Във връзка с измененията и допълненията, заложени в Закона за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) ДВ бр.98/ 

27.11.2018 г., касаещи  ЗМДТ, възниква необходимостта, общинският съвет  да извърши 

корекции в Наредба №17 за определянето размера на местните данъци на територията на 

Община Кубрат, като я приведе  в съответствие с настъпилите промени.   

Основни цели, които се поставят: 

 Наредбата да се приведе в съответствие с промените в нормативната уредба; 

Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са 

необходими. 

Очаквани резултати – увеличаване приходната база за общинския бюджет за 

осигуряване на поетите отговорности. 

Всичко това налага Общинският съвет да извърши корекции в Наредба №17 за 

определянето размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

Изготвеният проект в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от Закона на 

нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Кубрат на 

06.12.2018г. В законовия срок, предложения не са постъпили. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, §39 и § 40 

от ЗИДЗКПО, чл.79 от Административно - процесуалния кодекс /АПК/, чл.37, ал.3 от 

Закона за нормативните актове /ЗНА/,  Общинският съвет Кубрат 

 Р Е Ш И: 

1. Приема измененията и допълненията на Наредба №17 за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Кубрат, както следва: 

 

1.1. Чл.7, ал.1 добива следната редакция: 

 (1) „С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устрой- ство на територията и след 

промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален 

закон. „ 

 

1.2. В чл.9, ал.1 и ал. 2 добиват следната редакция : 

(1)„Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат 

данък съответно на частите си.“ 



 (2)„Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съприте- жателите на 

ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка 

на останалите.“ 

 

1.3. Чл.11  се изменя  и допълва с нови алинеи както следва: 

      (1) „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим“. 

      (2) “На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 

сто.“ 

(3) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

(4) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на 

ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на 

месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или 

ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. 

(5) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

(6) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение 

за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона 

за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

(7) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един 

екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването 

им. 

(8) Данъкът по ал. 3 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от 

завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне 

на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата 

не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

(9) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръко- 

водител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения 

констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната 

служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му. 

(10) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 

181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 8 се 

установяват с констативен акт, съставен от служи- тели на общината. Актът се 

съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 

7-дневен срок от уведомява. нето. 

 

1.4.В чл.19 се създава нова ал.3 

(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.15, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са 

декларирани като основни жилища. 

 

1.5.Чл.37, ал.2 добива следната редакция: 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 

44, ал. 3 от ЗМДТ- към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на 

собственост, който подлежи на вписване. 

 



1.6. Чл.40 добива следната редакция: 

Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.39, 

ал.2 декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32. от ЗМДТ. 

 

1.7 Чл.41, ал. 1 се изменя така: 

  (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т, годишният данък се определя от два компонента – иму- ществен и 

екологичен, по реда на чл.55 от ЗМДТ : 

т.1.Имущественият компонент се определя както следва: 

а) до 55 kW включително - 0,43 лв. за  1 kW;   

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,58 лв. за 1 kW;  

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,18 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,32 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,68 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW – 2,22 лв. за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината 

на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

 

т.2.Екологичният компонент се определя както следва :   

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични 

категории "Евро 1" и "Евро 2" 

      1,10  

"Евро 3"       1,05 

"Евро 4"       0,90 

"Евро 5"       0,70 

"Евро 6" и "ЕЕV"       0,50 

 



(2) Общинският съвет определя данъка за ремаркета на леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в следния 

размер:   

1. товарно ремарке - 10,00 лв 

2. къмпинг ремарке - 20,00 лв. 

  

  

(6) Общинският съвет определя данъка за товарен автомобил с 

технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер на 

12 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.  

 

(8) Общинският съвет определя данъка за специализирани строителни 

машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални 

автомобили, без тролейбусите, в размер на 60 лв.  

(9) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Общинският 

съвет определя данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер на 

115 лв. 

 

1.8.Чл.42, т.7  се  изменя така : 

т.7 “За речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 1,00 лв. за 

тон максимална товароподемност.“ 

 

1.9. В чл.44 се създава нова ал.2: 

(2) Освобождават се от данък върху превозните средства ретро автомобилите, 

собственост на членове на „Авто мото ретро клуб „Хан Кубрат“, гр. Кубрат, след 

представяне на документ от собственика за платен членски внос. 

 

1.10. Чл.45 добива следната редакция: 

 (1)  За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, 

по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3.от 

ЗМДТ данък 

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 

двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща 

с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 

на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък. 

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 

автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, 

които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от 

размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се 

използват за други цели. 

(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 

превозното средство е без екологична категория.  

 

1.11. Чл.46, ал.1 се изменя така: 



(1) „Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“ 

 

1.12.Чл.47 добива следната редакция: 

„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход 

на общината по регистрация на превозното средство.“ 

 

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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  
Изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат. 
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 По време на постоянните комисии бяха предложени и други изменения по 

Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Кубрат, приложени са към настоящия протокол. 

Становището на комисиите е да се измени гореспоменатата наредба след 

допълнителните корекции по нея. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Двете комисии излизат с положително становище относно изменението на 

Наредба №11 след допълнителните корекции по приложен списък към настоящият 

протокол. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване, становища? НЕ 

виждам такива. Гласуването отново е поименно, зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 517 

 

             Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 43 по 

Протокол № 5/29.02.2008г. на Общински съвет-Кубрат и е изменяна и допълвана 

многократно.  

Мотивите за промяна са привеждане на наредбата в съответствие с чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.141, ал.4 от Конституцията на Република 

България, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси. Целите, които се поставят е да се  

регламентират на обществени отношения с местно значение, но съобразно актове от по-

висока степен в съответствие с чл. 76, ал.3 от АПК и чл.8 от ЗНА. 

За прилагането на изменението на Наредба №11 за определянето и 

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

Кубрат на Общински съвет-Кубрат, няма да бъдат необходими финансови средства. 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са, да се даде възможност за  

събиране на законосъобразни такси и цени на услуги, предлагани на гражданите на 

Община Кубрат. 

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското 

право. 

Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения 

срок от 30 - дни, Общински съвет-Кубрат е предоставил възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта.  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова за 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема 

наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат. 

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Кубрат на 

предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Кубрат, се обуславя от следните причини: 

- Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в 

Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и 

координация в работата на държавната администрация. С унифициране 

наименованията на услугите в Община Кубрат с Административния регистър, 

включващ Регистърът на услугите, в който се съдържа информация от досега 

подържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги 

(СУНАУ) се налага да бъдат направени допълнения и изменения в Наредбата за 

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

на Община Кубрат. 

Отделно в проекта за изменение на Наредба № 11 на ОбС-Кубрат са добавени 

нови цени свързани с ползването-наем на отделни помещения в Спортна зала „Кубрат“ 

от външни ползватели. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет на   

06.11.2018г. 

За две от услугите – т. 5 и т. 13 от Приложение №1 към проекта не се дължат 

такси, съгласно Решение №114 от 28.11.2018 г. на Административния съд – Разград. 

За услугата – т. 158 се променя наименованието й, съгласно измененията в 

Регистъра на услугите към Административния регистър. 

За услугата – т. 58 се заличава, съгласно измененията в Регистъра на услугите 

към Административния регистър. 

В законовия срок и на основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните 

актове, е направено предложение за допълване на проекта с унифициране 

наименованията на услугите в Община Кубрат. Не са постъпили никакви възражения 

или предложения в законовия срок. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.79 

от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/, чл.8 и чл.37, ал.3 от Закона за 

нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет - Кубрат 

  Р Е Ш И: 

1. Изменя Наредба № 11 за  определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат на Общински 

съвет-Кубрат, както следва: 

Стар чл. 18б. (2) В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот. 

Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят от сектор 

“Екология”, съобразно декларираните базови данни по „Диференцирани норми на 

натрупване на ТБО за отделните сгради с обществено предназначение, търговски и 

културно-битови обекти, училища и други” /Приложение към чл. 18б, ал. 2/, 

определени от МОСВ в Ръководство за определяне броя и вида на необходимите 

съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци. 

Нов чл. 18б. (2) В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот. 

Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят от отдел 

„ТСУСЕ“, съобразно декларираните базови данни по „Диференцирани норми на 



натрупване на ТБО за отделните сгради с обществено предназначение, търговски и 

културно-битови обекти, училища и други” /Приложение към чл. 18б, ал. 2/, 

определени от МОСВ в Ръководство за определяне броя и вида на необходимите 

съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци. 

 

 

Чл. 19. (4) Отменя т. 2.  за продажба с кола, впрегната с добитък на ден    

- за града  – 2,00 лв.    

- за селата  – 1,50 лв.    

 

 

Стар чл. 20. Таксата се събира от управител на “Общински пазари”.  

Нов чл. 20. Таксата се събира от служебно лице, определено със заповед на кмета 

на общината. 

 

Стар Чл. 21. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси, както следва:  

(1) (доп. с Решение №175 от Протокол №14 / 17.12.2008 г.; изм. с Решение № 379 

от Протокол № 34 / 31.07.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 163 от Протокол № 16 / 

25.10.2016 г.; изм. с Решение № 305 от Протокол № 32 / 29.09.2017 г.) За детски 

градини, детски ясли и детска млечна кухня се заплащат такси, определени от 

общинския съвет в размери, съгласно Приложение № 8 към чл. 21, ал. 1. 

Нов Чл. 21. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси, както следва:  

(1) (доп. с Решение №175 от Протокол №14 / 17.12.2008 г.; изм. с Решение № 379 

от Протокол № 34 / 31.07.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 163 от Протокол № 16 / 

25.10.2016 г.; изм. с Решение № 305 от Протокол № 32 / 29.09.2017 г.) За детски 

градини, детски ясли и детска млечна кухня се заплащат такси, определени от 

общинския съвет в размери, съгласно Приложение № 1.1 към чл. 21, ал. 1. 

 

Отменя чл.21 (5) Не се заплаща такса за:  

2. (изм. с Решение № 379 от Протокол № 34 / 31.07.2014 г.) децата с тежки 

хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на 

здравеопазването, деца с 50% и над 50% увреждане по решение на ТЕЛК или решение 

на ЕКПО; 

 

Стар чл.21 (5) Не се заплаща такса за: 

3. (изм. с Решение № 379 от Протокол № 34 / 31.07.2014 г.) децата с тежки 

хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на 

здравеопазването, деца с над 50% увреждане по решение на ТЕЛК, деца със специални 

образователни потребности; 

Нов чл.21 (5) Не се заплаща такса за: 

3. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от 

министъра на здравеопазването, деца с 50% и над 50% увреждане по решение на 

ТЕЛК, деца със специални образователни потребности” 

 

 

Нов чл.22, (2) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за: 

1. Не се заплаща такса за децата, чиито родители са с намалена 



работоспособност или вид и степен на увреждане над 70%, децата на неизвестни 

родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, 

децата на загинали при изпълнение на служебен дълг” 

 

Нов чл.22, (2) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за: 

2. Не се заплаща такса за децата с тежки хронични заболявания, посочени в 

списък, утвърден от министъра на здравеопазването, деца с 50% и над 50% увреждане 

по решение на ТЕЛК, деца със специални образователни потребности. 

 

Стар Чл. 22. (2) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:  

1. Деца с един родител;  

2. Деца с родители – студенти;  

3. (изм. с Решениe № 325 от Протокол № 25 / 29.01.2010 г.) Деца с родител с 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 70%; 

4. (нова с Решение № 305 от Протокол № 32 / 29.09.2017 г.) Дете инвалид. 

 

Нов Чл. 22. (3) Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:  

1. Деца с един родител;  

2. Деца с родители – студенти;  

3. Деца с родител с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от 

50% до 70%; 

4. Деца близнаци плащат общо една месечна такса. 

 

Стар Чл. 22. (3) (изм. с Решение № 379 от Протокол № 34 / 31.07.2014 г.; изм. с 

Решение № 305 от Протокол № 32 / 29.09.2017 г.) Когато две деца от едно семейство са 

приети в общежитие, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление. За всяко 

следващо дете от едно семейство такса не се заплаща.  

Нов Чл. 22. (4) Когато две деца от едно семейство са приети в общежитие, таксата 

за второто дете се заплаща с 50% намаление. За трето, четвърто и всяко следващо дете 

от едно семейство такса не се заплаща. Действието на този текст е в сила, когато 

всички деца от семейството ползват детска градина, детска ясла или учебно заведение 

на територията но Община Кубрат. 

 

Допълва чл.22, (5): 

За ползване освобождаването по чл.22, ал.2, т.1 и 2 и намаленията по чл.22, ал.3 и 

4, родителите или настойниците подават заявление - декларация до директора на 

ЦПЛР- УО ”Максим Горки”, придружени с документи, доказващи преференцията. 

 

Допълва чл.22, (6):  

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 

започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на заявление - 

декларацията. 

 

Стар Чл. 22. (4) (изм. с Решение № 305 от Протокол № 32 / 29.09.2017 г.) Таксата 

за нощувка на външни ползватели в ЦПЛР – УО „Максим Горки“ гр. Кубрат, е както 

следва: 

◊ ползване на VIP апартамент ІІ етаж - 40,00 лв.;  

◊ ползване на самостоятелна стая ІІ етаж - 30,00 лв.;  

◊ ползване на стая на IV и V етаж  - 10,00 лв. за 1 легло; 



◊ нощувка в стая на ІІ етаж - 15,00 лв. за 1 легло;  

◊ нощувка за организирани групи ІІ етаж - 10,00 лв. за 1 легло;  

◊ нощувка в стая на ІІ етаж повече от 5 дни - 10,00 лв. за 1 легло;  

◊ нощувка за ученически групи, участници в организирани национални, 

регионални и общински мероприятия. – обикновени стаи:  

- летен период – м. май – м. октомври - 7,00 лв. за 1 легло;  

- зимен период – м. ноември – м. април - 10,00 лв. за 1 легло;  

◊ месечен наем за наематели - 200,00 лв. – след настанителна заповед от кмета на 

общината или упълномощено от него лице; 

◊ месечен наем за педагогически специалисти след настанителна заповед от кмета 

на общината или упълномощено от него лице: 

- летен период – м. май – м. октомври - 60,00 лв.; 

- зимен период – м. ноември – м. април – 80,00 лв. 

Нов Чл. 22. (7) Таксата за нощувка на външни ползватели в ЦПЛР-УО ”Максим 

Горки” гр. Кубрат, е както следва: 

1. нощувка в VIP апартамент, II етаж - 40.00 лв. за 1 легло; 

2. нощувка в самостоятелна стая, II етаж - 30.00лв.; 

3. нощувка в стая, II етаж - 15.00 лв. за 1 легло; 

4. нощувка в стая, II етаж, повече от 5 дни - 10.00 лв. за 1 легло; 

5. нощувка за организирани групи, II етаж - 10.00 лв. за 1 легло; 

6. нощувка в стая, IV и V етаж - 10.00 лв. за 1 легло; 

7. нощувка за ученически групи, участници в организирани 

национални, регионални и общински мероприятия - обикновени стаи: 

- летен период - м.май-м.октомври-7.00 лв. за 1 легло; 

- зимен период - м.ноември-м.април-10.00 лв. за 1 легло; 

8. месечна такса за наематели - 200.00лв. за 1 човек, след 

настанителна заповед от Кмета на общината или упълномощено от него лице; 

9. месечна такса за педагогически специалисти след настанителна 

заповед от Кмета на общината или упълномощено от него лице: 

- летен период - м.май-м.октомври-60.00 лв. за 1 човек; 

- зимен период - м.ноември-м.април-80.00 лв. за 1 човек; 

10. нощувка за деца на възраст до 7 години не се заплаща; 

11. нощувка за деца на възраст над 7 години, II етаж - 10.00 лв. за 1 

легло; 

12. нощувка за деца над 7 години, IV и V етаж - 5.00 лв. за 1 легло; 

13. нощувка на дете в стая, II етаж, повече от 5 дни - 5.00 лв. за 1 

легло; 

14. месечна такса за деца на наематели на възраст до 10 години - не 

се 

заплаща; 

15. месечна такса за деца на наематели на възраст над 10 години - 

50.00лв. за дете, след настанителна заповед от Кмета на общината или упълномощено 

от него лице. 

 

Стар Чл. 36. (изм. с Решениe № 325 от Протокол № 25 / 29.01.2010 г.) Размерът 

на таксите за технически услуги се определя както следва:  

1. за издаване на скица за недвижим имот – 10,00 лв. за всеки имот + 5,00 лв. на 

всеки следващ имот;  



2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 20,00 

лв.; 

3. за попълване на данни от ПУП за издаване на комбинирана скица при наличие 

на кадастрална карта на населението населени места – 5,00 лв. за 1 УПИ и по 2,50 

лв. за всеки следващ. 

4. издаване на скица за линейни обекти – 0,25 лв./м.  

5. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 3,00 

лв.;  

6. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и 

селищното устройство- 5,00 лв. ;  

7. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 

документацията към тях- 3,00лв. / бр.; 

8. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - 

маси, павилиони, кабини и други – 20,00 лв.;  

9. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях - 30,00 лв. 

 

Нов Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:  

1. за издаване на скици за недвижими имоти – 10,00 лв.;  

2. за издаване на виза за проектиране - 20,00 лв.; 

3. за попълване на данни от ПУП за издаване на комбинирана скица при наличие 

на кадастрална карта на населени места – 5,00 лв.; 

4. за издаване на скица за линейни обекти – 0,25 лв./м.  

5. за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца – 3,00 

лв.;  

6. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и 

селищното устройство- 5,00 лв. ;  

7. за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документацията 

към тях, издаване на скица - извадка от кадастрален план, справки (устни и писмени) от 

кадастъра - 3,00 лв. / бр.; 

8. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - 

маси, павилиони, кабини, преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи и 

други – 20,00 лв.; 

9. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения в тях - 30,00 лв. 

 

Стар Чл. 38. (1) (изм. с Решение №62 от Протокол №6 / 31.03.2008 г.; изм. с 

Решениe № 325 от Протокол № 25 / 29.01.2010 г.; изм. с Решениe № 150 от Протокол 

№ 14 / 30.11.2012 г., в сила от 20.12.2012 г.) За услуги по гражданското състояние със 

срок за изпълнение 3 (три) работни дни от деня на заявяване се заплащат следните 

такси: 

1. За издаване на удостоверение за наследници – 5,00 лв.; 

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 2.00 

лв.; 

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние – 3,00 лв.; 

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански 

брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт: 

4.1. при издаване въз основа на регистрите, които се съхраняват в Община 

Кубрат – 5,00 лв.;   



4.2. при издаване въз основа на Националния електронен регистър на актове 

за гражданско състояние, които не се съхраняват в Община Кубрат– 8,00 лв.; 

5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00 лв.;  

6. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 5.00 

лв.;  

7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5.00 лв.  

8. За адресна регистрация по постоянен адрес – 5.00 лв.; 

9. За адресна регистрация по настоящ адрес – 2.00 лв.; 

10. За издаване на удостоверения за постоянен адрес – 3.00 лв.; 

11. За издаване на удостоверения за настоящ адрес – 3.00 лв.; 

12. За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес – 5.00 лв.; 

13. За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес – 5.00 лв.; 

14. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5.00 лв.  

15. За издаване на удостоверение за правно ограничение – 5.00 лв. 

16. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 10.00 

лв.; 

17. За издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български 

гражданин в чужбина: 

17.1. когато титулярят на удостоверението ще сключва граждански брак в 

чужбина с български гражданин – 10,00 лв.; 

17.2. когато титулярят на удостоверението ще сключва граждански брак в 

чужбина с чужд гражданин – 20,00 лв.; 

18. За снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 

брак в Република България – 20,00 лв. 

19. За издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актове за гражданско 

състояние: 

19.1.при издаване въз основа на регистрите, които се съхраняват в Община 

Кубрат – 5,00 лв.; 

19.2. при издаване въз основа на Националния електронен регистър на актове 

за гражданско състояние, които не се съхраняват в Община Кубрат – 10,00 лв.; 

20. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 10,00 лв.; 

21. За легализация на един документ по гражданско състояние за чужбина – 

10,00 лв. 

 

Нов Чл. 38. (1) (изм. с Решение №62 от Протокол №6 / 31.03.2008 г.; изм. с 

Решениe № 325 от Протокол № 25 / 29.01.2010 г.; изм. с Решениe № 150 от Протокол 

№ 14 / 30.11.2012 г., в сила от 20.12.2012 г.) За услуги по гражданското състояние със 

срок за изпълнение 3 (три) работни дни от деня на заявяване се заплащат следните 

такси: 

1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ 

адрес - 3,00 лв.; 

2. Издаване на удостоверение за наследници - 5,00 лв.; 

3. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина - 10,00 лв.; 

4. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - 5,00 

лв.; 

5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 5,00 лв.;  

6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат - 5,00 лв.; 

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 

(акт за раждане, акт за смърт) - 5,00 лв.; 



8. Издаване на удостоверение за родените от майката деца - 5,00 лв.; 

9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Република България - 20,00 лв.; 

10. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път - 2,00 лв.; 

11. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - 5,00 лв.; 

12. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат - 5,00 лв.; 

13. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението - 10,00 

лв.; 

14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен адрес - 3,00 лв.; 

15. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - 2,00 

лв.; 

16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта 

за заявяване или за промяна на настоящ адрес - 2,00 лв.; 

17. Издаване на удостоверение за правно ограничение - 5,00 лв.; 

18. Издаване на удостоверение за семейно положение - 3,00 лв.; 

19. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - 10,00 лв.;  

20. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес - 3,00 лв.; 

21. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път - 5,00 лв.; 

22. Издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актовете за гражданско 

състояние - 5,00 лв.; 

23. Издаване на удостоверения от друг вид по искане на граждани - 10,00 лв.; 

24. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - 5,00 

лв.; 

25. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или 

страница от семейния регистър на населението - 5,00 лв.; 

26. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. - 5,00 лв.; 

27. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 

2000 година -  5,00 лв.; 

28. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - 5,00 лв.; 

29. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 

2000 година - 5,00 лв. 

 

 

Отменя Чл. 38. (2) (изм. с Решениe № 325 от Протокол № 25 / 29.01.2010 г.; изм. с 

Решениe № 150 от Протокол № 14 / 30.11.2012 г., в сила от 20.12.2012 г.) За издаване 

на удостоверение за настойничество или попечителство за втори и следващ път за срок 

от 3 (три) работни дни от датата на заявяване се заплаща такса в размер на 2,00 лв. 

 

Стар Чл. 38, (3), т. 8: издаване на удостоверение за настойничество или 

попечителство за първи път; 

Нов Чл. 38, (3), т. 8: издаване на удостоверение за настойничество или 

попечителство; 

 

Нов Чл. 38, (3), т. 9: Издаване на удостоверение по чл. 42 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 



Стар Чл. 38, (5) (нов с Решениe № 150 от Протокол № 14 / 30.11.2012 г., в 

сила от 20.12.2012 г.) Когато услугите се заявяват и получават по пощата, 

дължимата такса е съгласно размера, определен в ал.1. 

Нов Чл. 38 (5) (нов с Решениe № 150 от Протокол № 14 / 30.11.2012 г., в сила от 

20.12.2012 г.) Когато услугите се заявяват и получават по пощата, дължимата такса е 

съгласно размера, определен в ал. 1. Пощенските разходи за изпращане на 

индивидуалния  административен акт са за сметка на заявителя. 

 

Отменя Чл. 40. (1) (изм. с Решениe № 198 от Протокол № 15 / 23.01.2009 г.; изм. с 

Решениe № 325 от Протокол № 25 / 29.01.2010 г.) За издаване на разрешение за 

търговия с тютюневи изделия се събира такса от 30 лева, която се определя въз основа 

на разходите извършвани от общината, за обработване на документите и за контрола 

по спазването на изискванията за предоставяне на разрешението.  

(2) (изм. с Решениe № 198 от Протокол № 15 / 23.01.2009 г.; изм. с Решениe 

№ 215 от Протокол№ 16 / 27.02.2009 г.) Лицето не може да започне дейност преди 

издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, 

удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови 

задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към 

датата на издаване на удостоверението. 

 

Отменя  Чл. 41. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с 

изключение на годишните такси по чл. 40, ал. 2. 

 

2. Изменя Приложение №1 към Наредба № 11 /като неразделна част/ за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат. 

 
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 им пред 

Административен съд-гр. Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преди да преминем към точка девета има предложение за 

почивка от групата на ПП „ДПС“. Обявявам 10-минутна почивка. 

ПОЧИВКА 

 След обявената 10-минутна почивка от председателя на Общинския съвет, 

в залата присъстваха 19 общински съветници. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нека да заемем местата си. Колеги, продължаваме по 

дневния ред. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Приемане бюджета на Община Кубрат за 2019 година. 



Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

 

АЛКИН НЕБИ: Тук е мястото да благодарим на отдел „Местни данъци и такси“. За 

2018г. са написани 185 бр. актове, от които 51 са предадени на ЧСИ, 6 на ДСИ и 

вследствие на тези актове са събрани от физически лица от 2010г. до 2017г. – 23 738 лв. 

главница, 7 460лв. лихва. Такса битови отпадъци от 2010г. до 2017г. са събрани 91 855 

лв. и лихва 40 510лв. От данък недвижими имоти са събрани главница 30 336 лв., 

платена лихва-13 164 лв. Това са от физически лица. От юридически лица – за данък 

МПС от 2009г. до 2017г. са събрани 2 654 лв., с лихва 855 лв. Данък недвижим имот от 

2006 до 2017г. са събрани 21 806 лв. и лихва 4 586лв. Такса битови отпадъци от 2006г. 

до 2017г. 60 059лв. и лихва 15 957 лв. Това е вследствие на действия от страна на отдел 

„Местни данъци и такси“ и Община Кубрат... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Г-жо Арифова, нека да чуем 

становищата на двете комисии... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Двете комисии са за приемане бюджета на Община Кубрат за 2019 година. 

Гласували:  „за”- 11, „против” – 1, „въздържал се” – 1. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Становището на двете комисии е за приемане бюджета на Община Кубрат за 

2019 година. 

 Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – 2. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване, становища относно 

така представения бюджет за 2019г.? Заповядайте, г-жо Петрова! 

 

ДУШКА ПЕТРОВА: Като съставна част от бюджета е неговият резерв. Не стана 

въпрос по време на комисиите, въпросът ми е: имаме ли резерв, колко е той, къде е 

отнесен и ако има за какво ще се използва? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Неби, заповядайте!  

 

АЛКИН НЕБИ: Наистина в бюджет 2019г. резерв няма. Просто е нула. Но очакваме да 

се събере около 100 000лв., имайки предвид събирането на ЧСИ от потребители, които 

не са си платили водата към В и К „Меден кладенец“ ЕООД. Но не сме го предвидили и 

включили, защото не сме сигурни дали ще се съберат тези пари по думите на ЧСИ. 

Това са физически и юридически лица, които не са си плащали водата. По принцип 

вземаме решение за дългосрочен заем до 2 600 000лв. и оттам се очаква един резерв. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси? 



 

ДУШКА ПЕТРОВА: Ще ни информирате поетапно, какво става поне на първото 

шестмесечие. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Кмета се отчита... Други въпроси, колеги? Ако няма такива, 

гласуването е поименно, зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 518 

Бюджета за 2019 година на Община Кубрат е разработен  в съответствие с 

нормите, критериите и показателите, залегнали в нормативната уредба, 

регламентираща бюджетното финансиране  през 2019 година: 

 ЗДБРБ за 2019 г.; 

 Закона за публичните финанси; 

 Закона за общинския дълг; 

 Постановление №344/21.12.2018 г. на Министерски съвет за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

 Решение №277 от 2018г. на МС за приемане на стандарти за делегираните 

от държавата дейности с натурални и стойностни показатели  през 2019 г., изменено с 

Решение №776 от 30.10.2018 г.  

 Наредбата №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;  

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова отсъства 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров въздържал се 

16 Пламен Стефанов Петров въздържал се 

17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман против 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 Както и с реализирането на стратегическите цели и приоритетни 

програми на общината през 2019 г.; 

         Проектобюджетът е разработен в съответствие с прогнозната рамка за страната, 

залегнала в ЗДБРБ за 2019 г. при: 

 минимална работна заплата от 01.01.2019 г. – 560 лева; 

 максимален осигурителен доход - 3000 лв.;   
 прогнозна средногодишна инфлация за страната – 2.6 % в края на 

годината. 

При планиране на местните приходи по Закона за местните данъци и такси 

очакванията за 2019 година са структурата на данъчните приходи да се запази 

идентична с тази от 2017 г. и 2018 г. Запазена е ставката за данък върху недвижими 

имоти /2,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот/, както и 

данъчните ставки за данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден 

начин /0,75 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца; 4,00 на сто при 

дарение между други лица, както и при придобиване на недвижими имоти и 

ограничени вещни права по давност; 2,50 на сто при безвъзмездно придобиване на 

имущество/. Извършени са промени при определяне на данъка на превозните средства 

/чл.41, ал.1 от Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Кубрат/. Запазват се  промилите на таксата за битови отпадъци – за 

жилищни имоти на граждани /4,5%о/ и на нежилищните имоти на граждани и 

предприятия /8%о за гр.Кубрат/ и /6,5%о за селата.  

При планиране на средствата във функция „Образование” са взети предвид и 

разликите между разчетения брой на децата и учениците, на групите и паралелките, 

както и на образователните институции, въз основа на които са предвидени средствата 

от държавния бюджет по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 

година, и в данните по информационната система на образованието. Когато 

разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на 

образователните институции е по-висок от броя им по информационната система, до 

извършване на промените в частта за допълнителното финансиране за работа с деца 

от уязвими групи, за защитените специалности и защитените детски градини и 

училища, първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от 

средствата, формирана по съответния стандарт. Когато разчетеният брой на децата и 

учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции е по-

нисък от броя им по информационната система, средствата по формулата за 

съответната дейност се разпределят, като недостигът се разпределя пропорционално 

на средствата по формула до извършване на промените в частта за допълнителното 

финансиране за работа с деца от уязвими групи, за защитените специалности и 

защитените детски градини и училища. 

През 2019 г. ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни 

разходи. Ще бъдат предложени и мерки за повишаване събираемостта на местните 

данъци и такси /предимно в областта на ТБО/, оптимизиране разходите за издръжка и 

повишаване на контролната дейност.  

 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

Приходната част по бюджета на Община Кубрат е в размер на 20 862 480 лв. Тя 

се дели на приходи с държавен характер и приходи с общински характер. 

         Приходите с държавен характер са в размер на 9 372 907 лв. Приходите с 

общински характер са в размер на 11 489 573 лв. Разработка на приходната част по 

пълна бюджетна класификация на Бюджет 2019 год. е представена в Приложение № 1.  



 

          РАЗХОДНА ЧАСТ 

          Разходите по бюджета за 2019 г. са балансирани с приходната част и са в размер 

на 20 862 480 лв. Те се делят също на две групи:  

 За държавни дейности – 9 372 907 лв. 

 За местни дейности –      11 489 573 лв.  

В т.ч. за дофинансиране на държавните дейности от местни приходи – 1 007 489  лв.  

От тях:            Общо държавни служби – 189 439 лв. 

                        Социално осигуряване, подпомагане и грижи   - 27 030 лв. 

                        Здравен кабинет в детски градини и училища – 24 062 лв. 

                        Други дейности по здравеопазването – 1 958 лв. 

                  Образование –                      581 465 лв. 

                  Читалища          -                   183 535 лв. 

                   

                 Разходната част е представена в Приложение № 2. 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ  

Общият размер на инвестиционните разходи по Бюджета на Община Кубрат за 

2019 г., включително по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, е 

9 950 024 лв. Подробна разработка на инвестиционните разходи е представена в 

Поименния списък - Приложение № 4.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, чл.84,  ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на  

ЗДБРБ за 2019г. и 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, Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Реализираните в края на годината икономии от средствата за 

финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 479 

690 лева, от които 34 452 лева левова равностойност по валутни сметки, 

остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват 

за финансиране на същите дейности съгласно Приложениe №3.    

2. Реализираните в края на годината икономии от средства за 

финансиране на местни дейности и държавни дейности в частта 

капиталови разходи и текущи ремонти в размер на 2 335 596 лв., остават 

като преходен остатък по бюджета на общината за финансиране на 

местни дейности и държавни дейности в частта капиталови разходи и 

текущи ремонти, от които 3 лева левова равностойност по валутни 

сметки. От тях 11 401 лв. - преходен остатък от средства по ПМС 

№153/28.07.2017г., 344 624 лв. - преходен остатък от средства по ПМС 

№260/24.11.2017г., 700 000 лв. – преходен остатък от ПМС 

№165/07.08.2018г., 700 000 лв. – преходен остатък от ПМС 

№315/19.12.2018г., 69 696 лв. – преходен остатък от целева субсидия за 

капиталови разходи за 2016г., 29 441 лв. – преходен остатък от целева 

субсидия за капиталови разходи за 2017 г., 174 711 лв. – преходен 

остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2018г., 100 лв. – 

преходен остатък от средства по ПМС №252/16.11.2017г., 39 250 лв. – 



преходен остатък от средствата за снегопочистване и зимно поддържане 

на общинска пътна мрежа за 2017 г., 126 800 лв. преходен остатък от 

снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа за 2018 

г., 13 000 лв. – преходен остатък от дарения за текущи ремонти на 

читалища, 1 671 лв. – преходен остатък от трансформирана целева 

субсидия за капиталови разходи за 2018г. в целеви трансфери за текущи 

ремонти на общинска пътна мрежа и улици.                                                                              

            3. Приема  бюджета на Община Кубрат за 2019 година, както следва:  

            3.1. По приходната част в размер на     - 20 862 480 лв.  

       (съгласно Приложение № 1) 

 3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности             -   9 372 907 лв. 

                      в т.ч. :      

 3.1.1.1. Обща  субсидия за делегираните от държавата дейности  

                                                                                                                       -   8 196 232 лв. 

 3.1.1.2. Преходен остатък от 2018 г.                                              -      546 490 лв. 

            3.1.1.3. Собствени приходи на училищата                                   -      596 185 лв. 

          

            3.1.1.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  

                         на обекти в делегираните от държавата дейности              -       34 000 лв. 

            3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на          -   11 489 573 лв.  

                       в т.ч. : 

 3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на          -       753 300 лв. 

(съгласно Приложение № 1) 

 3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на          -    3 048 201 лв. 

(съгласно Приложение № 1) 

3.1.2.3.Трансфер за местни дейности в размер на -                         -    1 599 000 лв. 

                в т.ч.:                         

              - Обща изравнителна субсидия                                 -   

1 459 600 лв. 

              - Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа 

                                                                                                              -       139 400 лв.  

    3.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

                        обекти в местни дейности                                                    -      551 300 лв.  

            3.1.2.5. Получени дългосрочни заеми от банки в страната                    -    

4 000 000 лв.                                                                                           

            3.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната -   - 136 800 

лв. 

            3.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната       -   -  356 667 лв.   

            3.1.2.8. Предоставени трансфери (към Община Разград)                 -   -  322 656 лв.  

            3.1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)        -      -  225 985 лв. 

            3.1.2.10. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)                                                                               -        211 084 лв.  

            3.1.2.11. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни 

депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)                                                    

-      100 000 лв.  

            3.1.2.12. Преходен остатък от 2018г.                  -     2 268 796 лв. 

 

 3.2.  По разходите, разпределени по функции, групи и  

дейности, в размер на                   -    20 862 480 лв. 

(съгласно Приложения № 2) 



в т.ч.: 

 3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на    -      9 372 907 лв. 

 

                 в т.ч.: 

- от държавни трансфери                                                         -     8 230 232 лв. 

                         в т.ч.  

                         за капиталови разходи                                                -          34 000 лв. 

                         резерв за непредвидени и неотложни разходи                    -         83 985 лв.,  

                        от които при ПРБ                                                                   -       32 231 лв. 

                             за възстановяване към бюджета                                    -       51 754 лв.           

                            

- от собствени приходи на училищата и общежитието         -    596 185 лв. 

- от преходни остатъци                                                          -     546 490 лв. 

                        в т.ч.  

                        резерв за непредвидени и неотложни разходи                    -            3 572 лв.,  

 

 3.2.2. За местни дейности в размер на        -    11 489 573 лв. 

     в т.ч. 

                   Дофинансиране на държавни  дейности  с местни приходи  -   1 007 489  лв. 

                   Резерв за непредвидени и неотложни разходи                        -                 3 лв.     

                                                                                          

 3.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. 

           3.4. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2019 г. в размер на                                                                                                                              

9 950 024 лв. по обекти и източници на финансиране (съгласно приложен Приложение 

№4) 

  3.5. Приема разчета за разходите по кметства /съгласно  Приложение № 2.1/. 

            3.6. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

3.6.1. Членски внос                           13 000 лв. 

3.6.2. Обезщетения и помощи          12 000 лв. 

3.6.3. Субсидии за спортни организации за спортна дейност – 85 000 лв./чл.59, 

ал.2 от ЗФВС/, както следва: за СНЦ„ОФК-Кубрат 2016” – 52 000 лв. и други спортни 

клубове -  33 000 лв.                         

            3.6.4. Субсидия за читалища            389 090 лв. 

            3.7. Упълномощава кмета да договори допълнителни условия по целевите 

разходи по т. 3.6.1 до 3.6.2 и т.3.6.3, свързани с времето  и начина, а за т. 3.6.4 и 

конкретните размери, предвидени съгласно ЗНЧ за всяко едно читалище за 

предоставяне и отчитане на тези средства. 

 3.8. Упълномощава кмета на общината при неотложни случаи, по предложение 

на комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания,  да извърши подпомагането. 

            4. Приема следните лимити за разходи:  
 4.1. Социално-битово и културно обслужване в размер на  3 % върху плановите 

средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 

 4.2. Представителни разходи,  както следва:  

                 -  на кмета на общината        -      5 200  лева 

                 -  на Общинския съвет          -      2 600  лева 

5. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от 

транспортните разходи съгласно  Приложение  № 6. 



6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА  определя числеността на 

персонала и средствата за работни заплати, съгласно Приложение № 5. 

7. Утвърждава допълнителна извънсписъчна численост на персонала, както 

следва:  

- Денонощни оперативни дежурни - 5 бр. 

- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 1 бр. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложение №7 

9. Приема списък на обектите за текущи ремонти по бюджета на общината, 

съгласно приложение №9.  

            10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 
10.1. Директор на Дирекция „Специализирана администрация"; 
10.2. Директор на СУ “Христо Ботев" гр. Кубрат; 
10.3. Директор на ОУ “Хр. Смирненски” гр. Кубрат; 

10.4. Директор на ОУ  “Васил  Левски" с. Беловец; 
10.5. Директор на ОУ  “Св. Климент" с. Юпер; 
10.6. Директор на ОУ  "Н. Вапцаров" с. Севар; 
10.7. Директор на НУ  “Св. Паисий Хилендарски" с.Равно; 
10.8. Директор на ОУ  “Св. Св. Кирил и Методий" с. 
Сеслав; 
10.9. Директор на ОУ  “Н. Вапцаров" с. Бисерци; 
10.10. Директор на ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат; 

10.11. Функция „Образование“ - Детски градини – на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово 

осигуряване на функция „Образование“; 

10.12. Директор на ЦПЛР - ОДК – гр. Кубрат – на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово 

осигуряване на функция „Образование“;  

10.13. Директор на Професионална гимназия гр. Кубрат 

10.14. Директор на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат; 

10.15. Директор на Дом за стари хора с. Тертер; 

10.16. Управител на Дневен център за непълнолетни лица с увреждания гр. 

Кубрат; 

10.17. Управител на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат; 

10.18. Ръководител на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат. 

 11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 20 432 329 лв., като наличните към 

края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 

помощи и дарения. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2019 г. в размер на 12 488 081 лв., като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка 

на помощи и дарения. 

13. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. в 

размер на 4 279 867 лв. 

          14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

                   14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 



показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

                   14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

                   14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи. 

          15. Възлага на кмета: 

                   15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

                   15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

                   15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението; 

                   15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 

разходи. 

                   15.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

                   15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни 

общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и 

на Министерството на финансите; 

                   15.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до неговото 

отстраняване, като уведомява съответните органи. 

           16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет  за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджети са част от 

общинския бюджет. 

                   16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията  на финансиращата  

програма, но не по-късно от края на 2019 г.; 

                  16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от  временно 

свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 

ЗПФ; 

                  16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на  чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ; 

                  16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение 

за предоставянето им по решение на общинския съвет.    

           17. Упълномощава кмета: 

                  17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 

дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за 

публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината. 

                  17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 



ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

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

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

            18. Определя размера на просрочените вземания в размер на 55 594 лв., 

които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. 

            19. Определя размера на просрочените задължения в размер на 0 лв., които 

ще бъдат разплатени през 2019 г., съгласно приложение №10.        

                                 20. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските 

приходи:                         

                                 20.1. плащания по обслужване на общински дълг; 

                                 20.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 

                                 20.3. разходи за издръжка – храна, отопление, осветление, както и издръжка 

на социалните, здравните и  образователните заведения; 

       20.4. инвестиране в социалната и техническата инфраструктура. 

 

       21. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2019 г.  и прогнозни показатели за периода 2020 и 2021 г. по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 

финансирането и по разходите, съгласно Приложение №8.  

            22. Разходите от общинския бюджет да се извършват до размера на 

постъпленията.  
 

           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” – 16 (шестнадесет), „против” – 1  

(един), „въздържал се” – 2 (двама). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, позволете ми и аз да кажа няколко думи, относно 

бюджета като изпълнение за 2018г. и може би реализирането за 2019г. Да, наистина 

беше сложна бюджетната година. Трудна беше и предходната, но по-трудна може да 

бъде и тази. Но средствата за един общински бюджет никога не са достатъчни и винаги 

можем, и трябва да се стараем за повече. Както отбеляза г-н кмета, общинска 

администрация и кметовете по населени места положиха необходимите усилия за 

събирането на допълнителни приходи в миналогодишния бюджет. Резултатите са 

наистина добри. Но както казва един основен закон на икономиката „Не е да свиваш 

разходите спрямо приходите, а да се опиташ да увеличаваш, колкото се може повече 

приходите“, за да разполагаш със средства, които трябват за оперирането на един 

бюджет и продължаването на годината... Приоритет на всеки общински бюджет са 

заплатите и осигуровките, плащанията, които са задължителни по закон. При 

внимателен прочит на бюджета, колеги, става ясно, че около 60% от него са за разходи 

за делегирана държавна отговорност, които гарантират изпълнението на тези дейности 

и в едно със субсидията, с която общината допълва тези държавни дейности... Знаете, 

че дофинансираме училища и детски градини. Приоритет е образованието, което ние 

заедно с Вас го изведохме в по-различен етап, както е посочено в програмата за 

управление на кмета, оптимизиране на образователната система. Осигурихме 



оптимизация, както в детските градини и с решение на общинския съвет, знаете, 

колеги, отменихме твърдата такса за детските градини. Тази разлика, която се оформя 

се включи в бюджет 2018г. Може само да се похвалим с това, г-н Кмете. Вие 

избегнахте тези моменти, но аз ще се постарая да ги отбележа. Относно изпълняваните 

проекти през 2018г. знаете, санира се СУ „Христо Ботев“. Ще се асфалтират участъците 

между селата Божурово и Горичево, участъка за с. Сеслав. Може би трябва да 

отбележим и реализирането на постъпленията от постановленията на Министерски 

съвет близо 3 млн. лв., ако трябва да съм точен 2 560 000лв. Ще имаме още 

допълнително асфалтиране на улична мрежа по населени места с последното ПМС. Г-н 

Алкин Неби изпълнява програмата си за управление. Мисля, че изпълнението на 

бюджета, д-р Зайкърова ще го потвърди, е изпълнено на 90% с много леки корекции, 

както е планувано за 2018г. Колеги, тези неща са важни, но трябва да отбележим и 

увеличението на заплатите миналата година с 10 % на общинската администрация, но 

по-важен е момента за тази година. Кмета отново си спести да отбележи, че ще се 

постараем за допълнително увеличение на заплатите на общинска администрация, за да 

достигнат около 30% върху тази, която получават. Да не звучи похвално, но мисля, че 

това в ранната история на Община Кубрат не се е случвало. Никога общинска 

администрация, такова голямо увеличение на заплатите не е получавало. И само може 

да се гордеем с това и Общинският съвет, че е подкрепил бюджет 2018г. и подкрепя 

почти единодушно бюджет 2019г. Колеги, да ни е честит бюджет 2019г.. Той е труден, 

сложен.. Но с този екип, мисля че г-н кмета ще успее да го изпълни и него. Дали ще 

може да го отчете вече ще видим. Благодарим и на общинска администрация за 

сериозната работа по бюджета, която процедура извървяхме в пълния обем. Благодаря 

Ви, колеги! Кмета явно иска да допълни нещо, може би съм забравил.. Заповядайте, г-н 

Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Нали има една поговорка „Не се хвали, остави хората да те 

хвалят“...Има много за казване в бюджет 2018г. Аз също благодаря и на Общинския 

съвет и на общинска администрация, кметове, секретари, всеки, който е положил труд 

към Община Кубрат. Наистина благодаря! Защото 2018г. беше тежка. Знаете за 

проблемите. Двата сериозни проблема, двата сериозни заема. Но въпреки всичко 

Община Кубрат ще се справи и то благодарение на Общински съвет, който взема умни 

решения и подкрепя дадените предложения. Благодаря Ви още от сега! 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 

Даване на съгласие на „Кубратска гора” ЕООД – гр. Кубрат за закупуване на 

ДМА-трактор и кран. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

Председателят на ОбС-Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Двете комисии  подкрепят  предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 (Г-н Сашко Минков не участва в гласуването, съгласно чл.37 от ЗМСМА.) 
 



ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Двете комисии  подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, желаещи за изказване? Предложения? 

Въпроси? Не виждам такива. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 519 

 На 23.01.2019г. в деловодството на Общински съвет-Кубрат е постъпила 

докладна-записка с вх.№ П-2/23.01.2019г. от инж. Хасан Яшаров Хасанов – Управител 

на „Кубратска гора” ЕООД – гр. Кубрат относно закупуването на дълготраен 

материален актив – трактор на стойност до 45 000лева и кран на стойност до 30 000 

лева за нуждите на дружеството.  

 Стойността на актива е общо до 75 000 лв. (словом: седемдесет и пет хиляди 

лева) без ДДС, за което е необходимо съгласие от страна на Общински съвет-Кубрат за 

закупуването на ДМА на  стойност над 15 000 лв. без ДДС (съгласно чл.11, ал.1, т.22 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). 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова отсъства 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 
Сашко Цонев Минков не гласува, съгл. 

чл.37 от 

ЗМСМА 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



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

с чл.11, ал.1, т.22 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, чл.5, ал.1, т.7 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 „Кубратска гора” ЕООД – гр. Кубрат да закупи ДМА –

техника (трактор) на стойност до  45 000лв. (словом: четиридесет и пет хиляди 

лева) без ДДС. 

 

 2. Дава съгласие „Кубратска гора” ЕООД – гр. Кубрат да закупи ДМА –

техника (кран) на стойност до 30 000 лв. (словом: тридесет хиляди лева) без ДДС. 

 

 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 гласуването: „за” – 18 (осемнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

(Г-н Сашко Минков не участва в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.) 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 

Застраховане на имоти частна общинска собственост. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Комисиите са за приемане на така направеното предложение за решение. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – 1. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Комисиите са за застраховане на двата имота, посочени в предложението за 

решение, които подлежат на задължително застраховане. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно предложението за 

решение на г-н кмета? Не виждам такива. Гласуването отново е поименно... 

Проведе се поименно гласуване: 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 520 

Законът за общинската собственост регламентира реда за застраховане на 

имотите и вещите, общинска собственост. Според чл. 9, ал. 1 „застроените имоти - 

публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу 

природни бедствия и земетресения“. Следващата ал. 2 вменява в задължение на 

общинския съвет да определи имотите - частна общинска собственост, които подлежат 

на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.  

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и 

земетресения, както следва:  

- Гр.Кубрат, ул.Добруджа № 2, имот с идентификатор 40422.505.1182.1.25 с 

площ 333 кв.м. с НТП: За делова и административна дейност, описан в АЧОС № 4121 

от 2012г.; 

- Гр.Кубрат, ул.Цар Освободител“ № 1, частта от имота представляваща „Клуб 

на пенсионера“ ( идентификатор 40422.505.1126.2.50), описана в АЧОС № 35 от 

19.06.1997г. 

2. Възлага на кмета на община Кубрат сключването на застрахователни 

договори за имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото 

решение. 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова отсъства 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 

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” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 

Упълномощаване на управителя на ВиК“Меден кладенец“ЕООД-гр.Кубрат-

Юзджан Мюзекяев Алиев да подпише протокол за доброволно предаване на 

недвижим имот с начин на трайно ползване-горско стопански терен, съставляващ 

имот № 132001. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

Председателят на ОбС-Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Становището на двете комисии е положително относно предложението за 

решение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Двете комисии са съгласни с така направеното  предложение за решение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Гласуването е поименно, колеги, ако нямате 

въпроси, зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова отсъства 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 521 

 На 24.01.2019г. в деловодството на Общински съвет-Кубрат е постъпила 

докладна-записка с вх.№УД-01-12-2/24.01.2019г. от Георги Коршия-член на УС на 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД  и Георги Загоров– Директор „Управление на вземанията“ 

на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД,  относно подписване на протокол за доброволно 

предаване на недвижим имот с начин на трайно ползване-горско стопански терен, 

съставляващ имот № 132001 /сто тридесет и две хиляди и едно/ по плана за 

земеразделяне в землището на с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, община Завет, област 

Разград, в местността“ Мехмедовата локва“, целия с площ 291.986 /двеста деветдесет и 

един декара деветстотин осемдесет и шест квадратни метра/  във връзка с влязло в сила 

постановление за възлагане на купувача ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД. 

 Съгласно чл.13 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: „Управителят 

на ЕООД с общинско имущество взема решения по всички въпроси на оперативното 

управление на дружеството, с изключение на посочените в чл. 11.“ 

 В чл.11, ал.1, т.11 от наредбата е разписано, че:“ Общински съвет - Кубрат, 

когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в ЕООД с общинско 

участие в капитала има правомощия да: взема решение за придобиване или 

разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещните права върху тях;“ 

 

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

с чл.11, ал.1, т.11 и чл.13 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, чл.5, ал.1, т.7 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. Упълномощава управителя на ВиК“Меден кладенец“ЕООД-гр.Кубрат-

Юзджан Мюзекяев Алиев,  да подпише  протокол за доброволно предаване 

на недвижим имот с начин на трайно ползване-горско стопански терен, 

съставляващ имот № 132001/сто тридесет и две хиляди и едно/ по плана за 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



земеразделяне в землището на с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, община Завет, 

област Разград, в местността“ Мехмедовата локва“, целия с площ 

291.986/двеста деветдесет и един декара деветстотин осемдесет и шест 

квадратни метра/, във връзка с влязло в сила постановление за възлагане 

на купувача ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД. 

 

 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” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: 

Ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост през 2019 

година. 

Докладва: Орхан Мехмед – зам.-кмет на Община Кубрат 

Заместник-кметът на общината Орхан Мехмед прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Становището на двете комисии е за подкрепа на  предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 (Г-н Сашко Минков не участва в гласуването, съгласно чл.37 от ЗМСМА.) 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Становището на двете комисии е за подкрепа на  предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване, въпроси? 

Гласуването е поименно, зачитам по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова отсъства 

10 Майрам Юсеин Апти за 

11 Милена Нанкова Йорданова за 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 522 

Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост се 

осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба 

на добита дървесина. Начините на продажба на добита дървесина се определят с 

Решение на Общински съвет-Кубрат. 

С цел задоволяване нуждите на  ветерани от войните, военноинвалиди и военно-

пострадали от войните  и лица с трайно намалена работоспособност, чийто постоянен 

адрес е на територията на Община Кубрат, с дърва през есенно-зимния сезон 2019 

година е необходимо да се разреши добива на 4000 (четири хиляди) пространствени 

кубически метра дърва за огрев от горски територии – общинска собственост. 

За задоволяване нуждите на общинските бюджетни структури с дърва през 

есенно-зимния сезон 2019 година е необходимо да се разреши добива на 1600 (хиляда и 

шестстотин) пространствени кубически метра дърва за огрев от горски територии – 

общинска собственост. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.112, 

ал.1,т.2 и ал.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1,т.2, ал.3 и чл.71,ал.5, т.3 и ал.6,т.1 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти,  Общинският съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

  1. Разрешава добива и продажбата на 4000 (четири хиляди) пространствени 

кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд, стопанисван и 

управляван от „Кубратска гора“ЕООД, за задоволяване на нужди на ветерани, 

военноинвалиди и военно-пострадали от войните и лица с трайно намалена 

работоспособност с над 50 процента, чийто настоящ адрес е на територията на община 

Кубрат през последните шест месеца (без прекъсване) към датата на подаване на 

молбата. На всяко правоимащо лице да се предоставят по 3прм3 дърва за огрев. 

Обобщените списъци с правоимащи лица да се предоставят за одобрение от Кмета на 

Община Кубрат. 

  Определя цена на предоставената дървесина от 45.00 лв на пространствен 

кубически метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

  На ветераните от войните, военноинвалидите и военно-пострадалите от Община 

Кубрат да се предоставят безплатно по 3 прм3 дърва за огрев за отоплителен сезон 

12 Мюрсел Исмаил Мюрсел за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 Сашко Цонев Минков 
не гласува, 

съгл. чл.37 

от ЗМСМА 

18 Хамза Вели Чакър отсъства 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



2019/2020 г. по приложени списъци, заверени от Кмета на Общината, като всички 

разходи по добива и транспорта се поемат от „Кубратска гора „ЕООД. 

 

 2. Разрешава добива и продажбата на 1600 (хиляда и шестстотин) 

пространствени кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд за 2019 

г., стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ЕООД, за задоволяване нуждите на 

общинските бюджетни структури. Посоченият обем дървесина да се разпредели по 

списъци,  одобрени от Кмета на Община Кубрат. 

  Определя цена на предоставената дървесина от 25.20 лв. на пространствен 

кубически метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

 

 3.  Предоставените количества по т.1 и 2. да са в рамките на одобрения план за 

ползване на дървесина за 2019 година на „Кубратска гора“ ЕООД. 

 

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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 18 (осемнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

(Г-н Сашко Минков не участва в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.) 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 

Одобряване на споразумение за партньорство  във връзка с подадено проектно 

предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. 
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е 

към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива. Който е „за“ 

моля да гласува...  

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 523 

 С Решение №421 от Протокол №42 от проведено заседание на Общински съвет-

Кубрат на 22.05.2018 г. бе дадено съгласие на кмета на община Кубрат да кандидатства 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 



„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. 

         На 29.05.2018 г. бе подписано споразумение за партньорство между Община 

Кубрат, ЕИК 000505846, със седалище и адрес на управление област Разград, община 

Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, и следните партньори: 

1. СНЦ „Асоциация Интегро“, ЕИК 130986233, със седалище и адрес на 

управление област Разград, община Разград, гр. Разград, ул. „Осъм“ №4, ет.4, 

стая 220 – Партньор 1; 

2. СНЦ „Амаре Пхала“, ЕИК 116557660, със седалище и адрес на управление, 

област Разград, община Кубрат, с. Сеслав, ул. „Чавдар Войвода“ №4 – 

Партньор 2; 

3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ЕИК 000499083, със седалище и адрес на 

управление област Разград, община Кубрат, с. Сеслав, ул. „Александър 

Стамболийски“ №19 – Партньор 3; 

4. ДГ „Първи юни“, ЕИК 000497987, със седалище и адрес на управление област 

Разград, община Кубрат, с. Юпер, база с. Сеслав, ул. „Св. Климент Охридски“ 

№19 – Партньор 4; 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ЕИК 000498661, със седалище и адрес на управление 

област Разград, община Кубрат, с. Севар, ул. „Св. Св. Кирил и Методий “ №14 

– Партньор 5. 

 На 19.12.2018 г. от страна на Ръководителя на Управляващия орган на ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ и ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ е издадено Решение № РД  05-134, с което подаденото от страна 

на Община Кубрат проектно предложение е одобрено за финансиране, като размерът на 

отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 709 384,15 лв. (словом: седемстотин и 

девет хиляди триста осемдесет и четири лева и 15 ст.). 

 Съгласно Писмо на Главна дирекция ЕФМПП от 25.01.2019 г. е необходимо 

Община Кубрат да представи пред УО на ОП РЧР и ОП НОИР Решение на Общински 

съвет Кубрат за одобрение на споразумението за партньорство между Община Кубрат и 

партньорите.  

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

чл. 5, ал. 2 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.  Одобрява Споразумение за партньорство (Приложение № VII), подписано 

между Община Кубрат, ЕИК 000505846, със седалище и адрес на управление 

област Разград, община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, и 

следните партньори: СНЦ „Асоциация Интегро“, ЕИК 130986233, със 

седалище и адрес на управление област Разград, община Разград, гр. Разград, 

ул. „Осъм“ №4, ет.4, стая 220 – Партньор 1; СНЦ „Амаре Пхала“, ЕИК 

116557660, със седалище и адрес на управление, област Разград, община 

Кубрат, с. Сеслав, ул. „Чавдар Войвода“ №4 – Партньор 2; ОУ „Св. Св. 



Кирил и Методий“, ЕИК 000499083, със седалище и адрес на управление 

област Разград, община Кубрат, с. Сеслав, ул. „Александър Стамболийски“ 

№19 – Партньор 3; ДГ „Първи юни“, ЕИК 000497987, със седалище и адрес 

на управление област Разград, община Кубрат, с. Юпер, база с. Сеслав, ул. 

„Св. Климент Охридски“ №19 – Партньор 4; ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ЕИК 

000498661, със седалище и адрес на управление област Разград, община 

Кубрат, с. Севар, ул. „Св. Св. Кирил и Методий “ №14 – Партньор 5, във 

връзка с във връзка с подадено проектно предложение по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки 

за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. 

2. Задължава Кмета на Община Кубрат да представи пред УО на ОП РЧР и ОП 

НОИР Решение на Общински съвет-Кубрат за одобрение на споразумението 

за партньорство между Община Кубрат и партньорите. 

  

 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” – 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТ: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В деловодството на Общински съвет са постъпили едно 

предложение и едно искане. Искането е от Ива Димитрова и Милена Йорданова – 

общински съветници в Общински съвет-Кубрат с вх. № от 15.02.2019г. 

 

„ Относно: Мерки за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат 

Уважаеми г-н Неби, 

 Молим на заседание на Общински съвет и неговите комисии да предоставите: 

1. Отчет за 2017 и 2018г. по изпълнение на: 

- Наредба №22 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат; 

- Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Кубрат за периода 2016-2020г. 



2. Договор с фирмата, изпълняваща услуги, свързани с намаляване на популацията 

безстопанствените животни на територията на Община Кубрат. 

3. Отчет за извършената дейност от фирмата, изпълняващата услуги, свързани с 

намаляване на популацията безстопанствените животни на територията на Община 

Кубрат.“ 

 

Г-н Кмете, заповядайте за отговор! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Във връзка с исканата от Вас информация, 

предоставям Ви копие за отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат ” за 2017г. и 2018 г.  

Община Кубрат разполага с приют за безстопанствени кучета, който е в процес 

на регистрация. Сключила е договор на 04.05.2016 г. със СНЦ “ Сдружение за развитие 

на туризма в региона на Тутракан“ със срок на действие до 04.05.2017 г. и договор от 

12.05.2017г. със СНЦ “ Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“. 

Съгласно сключените договори за 2017 г. от екипа на СНЦ “ Сдружение за развитие на 

туризма в региона на Тутракан“ са проведени общо 10 акции по залавяне, кастриране, 

чипиране и връщане по местата  на залавяне и са обработени  108 бр. кучета.  За всяка 

проведена акция по залавяне на кучета се съставя протокол в 3/ три / екземпляра. 

Относно овладяване на популацията на безстопанствените кучета за 2017 г. Община 

Кубрат е изразходвала 3840 лв. Регистрация на домашни кучета се извършва, съгласно 

изискванията на Наредба № 1 за обществения ред в Община Кубрат. В кампанията 

активно участват и кметовете по населени места, които информират населението и 

осъществяват контрол за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствени животни. През 2017 г. няма осиновени животни. Евтаназирани 

животни през годината също няма. Към 31 декември 2017г. в община Кубрат има 

регистрирани общо 55 бр. домашни любимци. С оглед изключителната важност на 

проблема, в основата на който е безконтролното размножаване на кучетата, които имат 

стопани, общината работи както по отношение на залавяне, обезпаразитяване, 

кастриране и връщане на безстопанствените кучета по местата им, както изисква 

Закона за защита на животните, така и относно регистрацията на домашни кучета. 

Проведе се разяснителна кампания към кметовете на населените места и от тях към 

населението, относно необходимостта от регистрация на домашни кучета. Извърши се 

опис и преброяване на кучетата по населени места. 

Отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат ” 2018 г.  

Община Кубрат от 12.05.2017 г. е сключила договор със СНЦ “ Сдружение за 

развитие на туризма в региона на Тутракан“със срок на действие до 12.05.2018 г. 

Съгласно сключения договор за 2018 г. от екипа на СНЦ “ Сдружение за развитие на 

туризма в региона на Тутракан“ са проведени общо 4 акции по залавяне, кастриране, 

чипиране и връщане по местата  на залавяне и са обработени  56 бр. кучета.  За всяка 

проведена акция по залавяне на кучета се съставя протокол в 3 /три/ екземпляра. На 

28.05.2018 г. Община Кубрат е сключила договор със Сдружение „Германо - българска  

помощ за животните“- гр. Русе. За 2018 г. от екипа на сдружението са проведени 5 

акции по залавяне, кастриране, чипиране и връщане по местата на залавяне на 69 броя 

кучета. Относно овладяване на популацията на безстопанствените кучета за 2018 г. 

Община Кубрат е изразходвала 4327 лв. Регистрация на домашни кучета се извършва 

съгласно изискванията на Наредба № 1 за обществения ред в Община Кубрат. В 



кампанията активно участват и кметовете по населени места, които информират 

населението и осъществяват контрол за изпълнението на Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствени животни. През 2018 г. няма осиновени животни. 

Евтаназирани животни през годината също няма. Към 31 декември 2018 г. в община 

Кубрат има регистрирани общо 62 бр. домашни любимци. С оглед изключителната 

важност на проблема, в основата на който е безконтролното размножаване на кучетата, 

които имат стопани, общината работи както по отношение на залавяне, 

обезпаразитяване, кастриране и връщане на безстопанствените кучета по местата им, 

както изисква Закона за защита на животните, така и относно регистрацията на 

домашни кучета. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-н Неби! Г-жо Йорданова, понеже само 

Вие останахте, като представител на питането, нещо ако искате да кажете...? 

 

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА: Просто бих искала този материал да го получим по 

електронните пощи всички общински съветници и да предизвикаме дискусия на 

комисии. Така изведнъж изсипано, аз не мога да асимилирам всичко. И Ива Димитрова 

излезе. Аз останах с убеждението, че ще бъде разгледано на следващата сесия и първо 

този материал ще мине през комисии. Ние имаме и наша наредба. Изпълнението по нея 

мисля, че не беше дадено достатъчно. Колко срещи сте провели със защитниците на 

животните? Какво правим заедно с тях? Как да направим, така че заедно да работим с 

тях, за да няма такива ситуации, в които хора да хапят безстопанствени кучета по 

улиците? Какви мерки се вземат в такива ситуации? На прима виста това ми излезе от 

главата, пак повтарям аз не можах да асимилирам всичко наведнъж. Трябва ми прочит. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-жо Йорданова! Ще получите отчета по 

електронната поща и може би на следващите заседания на постоянни комисии, може да 

се повдигне въпроса. Както знаете, бюджета се актуализира, адекватните предложения 

винаги намират място в актуализациите. Колеги, преминаваме към предложението, 

входирано от д-р Карасюлейман от групата „Бъдеще за Кубрат“: 

 

 „Уважаеми г-н Председател, 

 С оглед обществената значимост и защита интереса на гражданите на Община 

Кубрат и във връзка с финансовото състояние на В и К „Меден кладенец“ ЕООД 

предлагам: 

 1. Да се извърши независим финансов одит на общинското дружество в 

максимален законово-регламентиран  срок. Резултатите от одита да бъдат публично 

оповестени. 

2. Да се оповестят публично считано от 01.01.2009г. (10-годишен период) 

длъжници на дружеството – физически и юридически лица, включително и такива с 

погасени по давност задължения. Приоритетно – лица заемали общински длъжности и 

такива с голям размер на несъбраните от дружеството задължения.“ 

 

Понеже предложението е отправено към мене искам да отговоря на първият 

въпрос, че още в началото на 2019г. е възложен такъв финансов одит на общинското 

дружество В и К“Меден кладенец“ ЕООД на г-жа Силвия Костова независим одитор, 

който ще бъде готов до края на м.Февруари 2019г.. Но по-интересното е че, д-р 

Карасюлейман, Вие в началото на мандата бяхте председател на ОбС и такъв независим 

финансов одит се изпълнява от началото на мандата от същата госпожа. Би трябвало да 

го знаете, но все пак имате право на предложение. Но това е ясно регламентирано, че 



такъв финансов одит се прави и Вие трябва да сте се запознали за 2015г. и за 2016г. с 

този одит. 

По втора точка след множество разговори и срещи с Управителя на В и 

К“Меден кладенец“ ЕООД - г-н Юзджан Алиев, той всеки ден неуморно беше в 

общината, много хора може да потвърдят това, получих уверението му, че по 

отношение на дружеството всички длъжници – юридически и физически лица са 

предприети мерки по принудителното събиране на дължимите суми по реда на чл. 410 

от ГПК-заповедно производство пред Районен съд-Кубрат и чрез Ч.С.И г-н Деян 

Драганов. 

Дружеството разполага с данни за длъжниците за периода от 5-години, а 

предходните са архивирани. 

Публичното им оповестяване би било в противоречие със Закона за защита на 

личните данни: Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и 

личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно 

обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на 

данните. 

Съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни: Лични данни са всяка 

информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да 

бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един 

или повече специфични признаци. 

Предоставянето на такива става по определен ред само и изрично след 

съгласието на лицата и след разрешение на Комисията за защита на личните данни. 

 

Благодаря Ви, колеги, ако нямате други въпроси в точка разни, макар че не са 

постъпили други питания и предложения, може да дадем думата. Заповядайте, д-р 

Карасюлейман! 

 

Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Последното, което изчетохте не е питане, 

а искане, предложение. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, така казах и аз в самото начало. 

 

Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Вашето правомощие е да го предоставите 

за гласуване или да не го предоставите за гласуване. Разбирам, че не го? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Благодаря Ви! Колеги, други въпроси, желаещи за 

изказване относно ситуацията на Община Кубрат? Не виждам такива, закривам първото 

заседание на Общински съвет-Кубрат за 2019г. Благодаря, колеги! 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    

          / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

 

гр. Кубрат    ПРОТОКОЛИСТ:     ................................ 

07.02.2019г.        / Х. Топал / 


