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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 52 

 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 27.02.2019 г. в 10:30 

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: 21 общински съветници. 

Отсъстващи:  няма. 

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

Пойраз и г-н Орхан Мехмед – заместник-кметове на общината, кметове на населени 

места, секретар на Община, г-н Юзджан Алиев – управител на В и К „Меден 

кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат, г-н Милен Маринов – управител на Общински футболен 

клуб“ Кубрат, Ахмед Камбер – Директор на ОП“Социални услуги“-Кубрат, 

представители на общинска администрация – Кубрат, медии и граждани на Община 

Кубрат. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми г-н кмет, 

Уважаеми заместник-кметове, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

Уважаеми представители на общинска администрация, кметове по населени 

места, представители на медиите, 

 Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – 

Кубрат. 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. Откривам редовното заседание на Общински съвет-Кубрат. Колеги, 

предварителният дневен ред е пред Вас. Имате ли въпроси, предложения, относно така 

направеното предложение за дневен ред? Ако нямате, предлагам да гласуваме така 

направения дневен ред. Който е „за“, моля да гласува! 

 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 
Предложение за решение Вносител 



ред 

1. 

Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за 

периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на 

ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по 

проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2018 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно 

Заповед на заместник-министъра на земеделието,  храните 

и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

3. 

Изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост на Общински съвет-Кубрат. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

4. 

Изменение на Наредба №13 за организация и управление 

на гробищните паркове на територията на Община Кубрат 

на ОБС-гр.Кубрат. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване 

и управление на земеделските земи от общинския поземлен 

фонд. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

 

6. 

Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории 

обекти на основание чл.66а от ЗОС. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

7. 

Приемане отчета за дейността на Общински съвет – Кубрат 

и неговите комисии за периода от м. юли 2018г.  до м. 

декември 2018г. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

8. 

Приемане на Общински План за младежта за 2019г. в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 

– 2020 г./ 

Орхан Мехмед – 

Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

9. 
Приемане  на  годишен финансов отчет  за 2018г. на В и К 

“Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

10. 

Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне 

овластяването като управител на ВиК “Меден кладенец“ 

ЕООД - гр. Кубрат на Юзджан Алиев. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

11. 
Процедура по приключване на ликвидацията на 

Общински футболен клуб“ Кубрат – в ликвидация. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

12. 

Кандидатстване с проектно предложение  по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.040“ Патронажна грижа за 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 



възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. 

13. 
Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето 

предназначение. 

Женифер Пойраз – 

Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

14. 

Утвърждаване на промени в общинската транспортна 

схема и провеждане на процедура за възлагане на 

обществен превоз на пътници от републиканската, 

областната и общинската транспортна схема, от квотата на 

Община Кубрат. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

15. 

Определяне на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2019/2020 г. 

Женифер Пойраз – 

Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

16. 

Рехабилитация на републикански път II-23 Русе – Кубрат 

от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, 

Области Русе и Разград (Във връзка с постъпило искане от 

Агенция „Пътна инфраструктура“). 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

17. 

Определяне на представител на Община Кубрат за участие 

в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ЕООД, гр. Разград и определяне  

мандата му за гласуване по точките от дневния ред. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

18. Разни.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2020 – 2022 

година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

към настоящия протокол). 

Г-н Али Сюлейман влезе в залата, докато г-н Неби чете предложението за 

решение. 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Двете съвместни комисии подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 На съвместно заседание двете комисии гласуваха:  11 гласа – „за“, „против” и 

„въздържал се” – няма. 

 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, колеги! Въпроси относно бюджетната прогноза 

на Община Кубрат? Желаещи за изказване? Не виждам такива. Който е „за“ одобряване 

на бюджетната прогноза на Община Кубрат, моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 524 

Бюджетната прогноза за 2020 – 2022 година на Община Кубрат е разработена  в 

съответствие с нормативната уредба, Указанията за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-

2022г. (БЮ №1 от 08.02.2019г.), съгласно т.2.1.5 от Решение № 52 на Министерския 

съвет от 31 Януари 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. 

Бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2020 – 2022 г. е разработена 

на базата на: 

 одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2019 г., без еднократните разходи за 2019г.; 

 одобрения размер на разходите за персонал за 2019 г., без делегираните 

бюджети; 

            Бюджетната прогноза е съобразена с: 

 предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, 

свързани със спазване на принципите на добро финансово управление; 

 поемане на ангажименти за разходи само при обезпечен бюджет (при 

възлагане на обществени поръчки и сключване на договори); 

 своевременно разплащане на задължения и недопускане натрупването на 

просрочия; 

 тенденциите в разходите от предходните две години. 

            Собствените приходи са планирани на база реална оценка и анализ на 

събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната 

уредба. 

        Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи 

за периода 2020 – 2022 г. са разработени на база одобрените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2019 г. размери.  

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с : 

 действащите закони и подзаконови нормативни актове; 

 приетата от Общински съвет-Кубрат Наредба №12 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;  

 задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на 

приоритетите и потребностите на местната общност, фискалните правила и 

цели по Закона за публичните финанси; 

 приетите от Общински съвет – Кубрат стратегия, прогнози за развитие на 

общината и общинския план за развитие; 



 общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за 

периода 2020 – 2022 година; 

При разработването на разходната част на местните дейности е отчетено и 

въздействието на: 

 уточнените натурални и стойностни показатели; 

 новите и закриващи се структури и функции/дейности; 

 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и 

функциите. 

           Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка 

за собствените приходи и трансферите от други бюджети.  

         При разработване на бюджетната прогноза са заложени само разходи за местни 

дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

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

връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Наредба №12 за 

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

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

бюджет и чл.5, ал.1, т.11 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. Одобрява бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2020 – 2022 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни 

дейности (съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2020-2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности). 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2020 -  2022 г. (съгласно Приложение № 1 а). 

3. Одобрява прогноза за намерение за поемане на задължения чрез 

договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2020 – 

2022 г. (съгласно Приложение №6а). 

4. Одобрява прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база 

действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови 

заеми за периода 2020 –  2022 г. (съгласно Приложение №6б). 

5. Одобрява прогноза на разходите на начислена основа  за лихви по 

обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и 

намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за 

периода 2020 – 2022 г. (съгласно Приложение №6в). 

6. Одобрява  прогноза за общинския дълг (включително намерение за 

поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 

но община Кубрат (съгласно Приложение №6г). 

7. Одобрява справка за ефекта от увеличението на минималната работна 

заплата за периода 2020-2022 г. за делегираните от държавата дейности, 



финансираните чрез бюджетите на общините (съгласно Приложение 

№7в). 

8. Одобрява справка за приходите от концесии по бюджета на общината за 

периода 2020г.-2022 г. (съгласно Приложение №8а). 

 

Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2018 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

на Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед на 

заместник-министъра на земеделието,  храните и горите и ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 г. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общинският съвет – 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): 

 По точка втора от дневния ред, двете съвместни комисии подкрепят  

предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Нашите две комисии подкрепят  предложението за решение. 

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

 

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

Гласуването е поименно. 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 



 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 525 

         В деловодството на Общински съвет-Кубрат е постъпило писмо с изх. № 15/ 

13.02.2019 г. от  г-жа ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА - Председател на УС на МИГ Завет – 

Кубрат относно: издаване на запис на заповед от община Кубрат в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане за 2019 г. за Сдружение „Местна 

инициативна група Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 6, 7 и ал. 8 от Наредба № 1 от 

22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 Ежегодно в едномесечен срок от издаване на Заповед на министъра на 

земеделието, храните и горите, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“, одобрените Местни инициативни групи имат право да заявят 

авансово плащане в размер до 50 % от одобрената финансова помощ за съответната 

година.  

 Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2019 година е в размер на 

173 993,93 лв. (сто седемдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 

деветдесет и три стотинки). 

 Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да заяви авансово 

плащане в размер на 79 496 лв., МИГ Завет – Кубрат е длъжна да представи 

задължителен набор от документи. Два от тези документа са: 

 

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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от Публичноправен 

орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното 

авансово плащане за срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за 2019 г. 

удължен/и с 6 месеца; 

- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на заповед. 

 

 Посочената запис на заповед, издадена от Община Кубрат, следва да обезпечава 

сумата 39 748 лева (тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева), 

която се явява половината от заявената авансова помощ. 

 Срока за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от 

Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. е един месец от издаване на заповедта за одобрение 

на бюджета за 2019 г. от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  

връзка с чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено между 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група 

Завет – Кубрат“ и Заповед на заместник-министъра и ръководител на УО на ПРСР 

2014 – 2020 г. за одобрение на проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2018 г. на Сдружение 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, със седалище и адрес на управление гр. 

Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме 

Добруджан, Общински съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  

размер  на  39 748 лева (тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и осем 

лева) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2019 г. на 

Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 

02.10.2018 г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., съгласно Заповед на заместник-министъра  и ръководител на 

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 г./Приложение №1 -Запис  на 

заповед, без протест и без разноски/. 

 

 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  

представлявано от Халиме Мехмедова Добруджан – Председател на УС да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Заповед на 

заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 



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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

       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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет-Кубрат, 

проведено на 27.02.2019г., Протокол №52, точка втора от дневния ред, по докладна 

записка с Вх. № П-39-5/19.02.2019г., при кворум от 21 общински съветника и след 

проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация поименно гласуване – с 21 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ – 

няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Кубрат. 

  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

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

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат 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 точка трета  двете комисии отново подкрепят  предложението за 

решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Вносителят на докладната записка излезе със следното предложение: 

 Съгласно разпоредбите на чл.74, ал.2 от Наредба № 4 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, месечните 

базисни наемни цени, определени по Приложение №1 към тази наредба и се 

актуализират ежегодно до 1 март съобразно статистически отчетения 

положителен индекс на инфлация за предходната година, след решение на общинския 

съвет. Алкин Неби предложи на основание чл.79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.8 

от Закона за нормативните актове, чл.74, ал.2 от Наредба № 4 за придобиване, 



управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, месечните 

базисни наемни цени на Общински съвет-Кубрат, във връзка  отчетения положителен 

индекс на инфлация за 2018 г. в размер на 2,8 %, от 1 март 2019г. да се определят нови 

месечни базисни наемни цени на нежилищни общински имоти в лв./кв.м., съобразно 

предназначението на обекта, описани в тарифата в приложение № 1 към Наредба № 

4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, както следва:  

ТАРИФА 

за месечните базисни наемни цени на нежилищни общински имоти в лв./м2, 

съобразно предназначението на обекта 

 

Вид на обекта 

 

Месечна наемна цена в лв. на кв.м. по  

                           зони 

            І 

било    става 

        ІІ 

било    става 

          ІІІ 

било   става 

1.Търговска площ 5,30      5,45 3,68      3,78 2,99     3,07 

2. Заведения за обществено хранене 7,15      7,35 5,30      5,45 3,49     3,59 

3. Производствена дейност и услуги 3,68      3,78 2,99      3,07 2,30     2,36 

4. Помещения за социални, културни, 

образователни и други подобни дейности 

3,22      3,31 2,53      2,60 1,83     1,88 

5.Помещения за здравни дейности                      2,96      3,04 2,31       2,37 1,68     1,73 

6. Ателиета 3,22      3,31 2,53       2,60 1,83     1,88 

7.Помещения с администр. предназначение 3,22      3,31 2,53       2,60 1,83     1,88 

8. Помещения за синдикалните организации 0,90      0,92 0,67       0,69 0,44     0,45 

9.Паркинги 0,44      0,45 0,32       0,33 0,21     0,22 

10. Гаражи 2,99      3,07 2,29       2,35 1,60     1,64 

11.Временни гаражни клетки 0,31      0,32 0,28       0,29 0,26     0,27 
 

Членовете на двете комисии подкрепят така направеното предложение, след 

корекция на допусната техническа грешка в § 1. Навсякъде в текста на Наредбата 

текстовете: „дирекция „Управление на собствеността и финансово-счетоводна 

дейност“  се заменя  „отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и 

икономически дейности“. 

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

 

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

изказване не виждам. Който е „за“ с така направеното предложение на Комисията по  

законност, етика, обществен ред и местно самоуправление и Комисията по 

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

да допълним и отчетения положителен индекс на инфлация за 2018 г. в размер на 2,8 % 

моля да гласува с вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 



Р Е Ш Е Н И Е  № 526 

С Решение №21 по Протокол №13 от 25.03.2005 година на Общински съвет - 

Кубрат е приета Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. Същата е 

изменяна  и допълвана в съответствие с последвалите промени в нормативната уредба. 

В периода след последните изменения и допълнения са извършени промени в Закона за 

общинската собственост, които имат отношение към съдържанието на част от 

текстовете в наредбата. В процеса на прилагане на Наредбата са установени някои 

неточности, което дава възможност за тълкуване при прилагането й. С оглед на това 

възниква необходимостта от извършването на известни промени в действащата към 

момента Наредба №4 на ОбС-Кубрат. 

Основни цели, които се поставят: 

Привеждане в съответствие с измененията и допълненията в Закона за 

общинската собственост; 

Стимулиране спазване на процедурите, регламентирани в наредбата. 

Финансови и други средства за прилагане  изискванията на наредбата не са 

необходими.  

Очаквани резултати: 

Оптимизиране на процедурите за управление и разпореждане с общински имоти; 

Предложеното изменение и допълнение на Наредба №4 на ОбС-Кубрат е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта  за местно самоуправление. 

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

нормативните актове е публикуван на Интернет-страницата на Общински съвет- 

Кубрат на  09.01.2019 година. 

Съгласно разпоредбите на чл.74, ал.2 от Наредба № 4 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, месечните 

базисни наемни цени, определени по Приложение №1 към тази наредба и се 

актуализират ежегодно до 1 март съобразно статистически отчетения положителен 

индекс на инфлация за предходната година, след решение на общинския съвет. 

Отчетения средногодишен индекс на потребителските цени за 2018 год. е 2,8 %, 

следователно тарифата трябва да се актуализира с 2,8  %, какъвто е отчетения 

положителен индекс на инфлация за предходната година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.21,  ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.8  от Закона за нормативните актове и чл.74, ал.2 от Наредба № 4 за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 

месечните базисни наемни цени на Общински съвет Кубрат, във връзка отчетения 

положителен индекс на инфлация за 2018 г. в размер на 2,8 %, Общински съвет - 

Кубрат 

Р Е Ш И: 



Приема изменения и допълнения в Наредба № 4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, както следва: 

 

§ 1. Навсякъде в текста на Наредбата текстовете: „дирекция „Управление на 

собствеността и финансово-счетоводна дейност“ се заменя „отдел „Общинска 

собственост, обществени поръчки и икономически дейности“. 

  

§ 2. Създава се нов „Чл.13б“ със следния текст: 

 (1) Застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се 

застраховат. 

 (2) Общинският съвет по предложение на кмета на Общината, внесено ежегодно 

преди тридесети октомври на съответната година, определя недвижимите имоти – 

частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. На 

задължително застраховане подлежат имотите – частна общинска собственост, 

предназначени за осъществяване на здравна, културна, образователна и социална 

дейност, както и имотите, предназначени за други дейности за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, които не са обявени от Общинския съвет 

за публична общинска собственост. 

(3) Кметът на общината със заповед определя вещите-общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане.  

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на 

съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите 

и вещите са предоставени за управление.  

(5) Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем, за ползване 

или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите и концесионерите. 

 

§ 3.  В чл. 25 се правят следните изменения: 

1. Ал.1 се отменя 

2. В ал.3 думите „и разноските по ал.1“ се заличават. 

 

§ 4. Чл.39 добива следния текст: 

Чл.39 (1) Правото на ползване на недвижими имоти - общинска собственост 

се учредява след решение на Общинския съвет. 

(2) Правото на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за срок до 

10 години. 

(3) Безвъзмездно право на ползване може да се учредява на: 

1. Юридически лица на бюджетна издръжка; 

2. Организации и сдружения с нестопанска цел; 

3. Фондации, асоциации и др.; 

4. Стопански структури, собственост на Общината или такива с над 50% 

общинско участие. 

(4) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 



(5) Приобретателят на възмездното право на ползване се определя чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

(6) Приобретателят на безвъзмездното право на ползване се определя чрез 

публично оповестен конкурс. 

(7) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на 

ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на 

общинския съвет. 

(8) Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след 

решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой 

на съветниците. 

(9) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на 

ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците.“ 

 

§ 5 Създава се нов чл.39а със следния текст: 

„Чл. 39а. (1) На основание решението на Общинския съвет, Кметът на 

Общината издава заповед за провеждане на публичен търг с тайно или явно наддаване 

или публично оповестен конкурс. 

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят, ако не са определени с решението на 

Общинския съвет: 

1. Срока на учредяваното право; 

2. Предназначението, за което може да се използва имота; 

3. Началната тръжна или конкурсна цена; 

4. Начините и сроковете на заплащане на достигнатата цена; 

5. Други условия, незабранени от закона. 

(3) Търгът или конкурсът се провеждат съгласно разпоредбите на Глава VІІ 

от настоящата Наредба. 

(4) Началната тръжна цена се приема по-високата от: 

а).пазарна оценка на правото на ползване 

б) данъчната оценка на правото на ползване.“ 

(5) След приключване на процедурата по ал.3, въз основа на резултатите, 

съответно – на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор 

за учредяване право на ползване. 

 

 § 6. Определя от 1 март 2019г.  нови месечни базисни наемни цени на 

нежилищни общински имоти в лв./кв.м., съобразно предназначението на обекта, 

описани в ТАРИФАТА в приложение № 1 към  Наредба № 4 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:  

 

ТАРИФА 

за месечните базисни наемни цени на нежилищни общински имоти в лв./м2, 

съобразно предназначението на обекта 

 



Вид на обекта 

 

Месечна наемна цена в лв. на кв.м. по  

                           зони 

            І 

било    става 

        ІІ 

било    става 

          ІІІ 

било   става 

1.Търговска площ 5,30      5,45 3,68      3,78 2,99     3,07 

2. Заведения за обществено хранене 7,15      7,35 5,30      5,45 3,49     3,59 

3. Производствена дейност и услуги 3,68      3,78 2,99      3,07 2,30     2,36 

4. Помещения за социални, културни, 

образователни и други подобни дейности 

3,22      3,31 2,53      2,60 1,83     1,88 

5.Помещения за здравни дейности                      2,96      3,04 2,31       2,37 1,68     1,73 

6. Ателиета 3,22      3,31 2,53       2,60 1,83     1,88 

7.Помещения с администр. предназначение 3,22      3,31 2,53       2,60 1,83     1,88 

8. Помещения за синдикалните организации 0,90      0,92 0,67       0,69 0,44     0,45 

9.Паркинги 0,44      0,45 0,32       0,33 0,21     0,22 

10. Гаражи 2,99      3,07 2,29       2,35 1,60     1,64 

11.Временни гаражни клетки 0,31      0,32 0,28       0,29 0,26     0,27 

 

          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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Изменение на Наредба №13 за организация и управление на гробищните паркове 

на територията на Община Кубрат на ОБС-гр.Кубрат. 

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): 

По точка четвърта  комисиите подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите две комисии на съвместно заседание гласуваха:  „за”- 11, 

„против” и „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси,? Не виждам такива. Който е 

съгласен с изменението на Наредба №13 в така предложения вид, моля да гласува с 

вдигане на ръка... 



 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 527 

Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 264 от 

Протокол № 19/08.07.2009г., взето на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и обнародвана 

на 17.07.2009г. в интернет сайта на Община Кубрат.Същата е изменяна  и допълвана в 

съответствие с последвалите промени в нормативната уредба. 

Мотиви, налагащи изменението на наредбата: В процеса на прилагане на 

Наредбата са установени някои неточности, което дава възможност за различно 

тълкуване при прилагането й. Установено противоречие с нормативно заложените 

срокове в АПК. Необходимо е и допълване на административно – наказателните 

разпоредби.  

 Основни цели, които се поставят: Стимулиране спазване на процедурите, 

регламентирани в Наредбата. 

 Финансови и други средства за прилагане  изискванията на Наредбата: Не 

са необходими финансови средства. 

 Очаквани резултати: Оптимизиране на процедурите за управление  и 

разпореждане с гробищните паркове на територията на Община Кубрат; 

 Предложеното изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбС Кубрат е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

 Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: Изменението и 

допълнението в Наредба №13 на Общински съвет-Кубрат не противоречи на норми от 

по-висока степен на европейското законодателство. 

С оглед на гореизложеното възниква необходимостта от извършването на 

известни промени в действащата към момента Наредба №13 на ОбС-Кубрат. 

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

срок от 30- дни, община Кубрат е предоставила възможност на заинтересованите лица 

да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.  

 Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет на 

11.01.2019г.  В законовия срок, предложения не са постъпили. 

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

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

нормативните актове /ЗНА/, Общински съвет-Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 

1. Изменя Наредба №13 за организация и управление на гробищните 

паркове на територията на Община Кубрат на ОБС-гр.Кубрат,  както следва: 

Стар чл.4. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите 

гробищни паркове и гробища на територията на община Кубрат става с решение на 

Общинския съвет. 



Нов чл.4. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите 

гробищни паркове и гробища на територията на община Кубрат става с решение на 

Общинския съвет в съответствие със законовата уредба на РБългария, касаеща 

тази дейност. 

 

Допълва с нова алинея чл.5 /2/ Паркоустройственият гробищен план се приема и 

при нужда се изменя от Общинския съвет. С него се определят главните и 

второстепенни алеи на гробищния парк и гробните парцели. 

 

 Стар:Чл.8. /1/ (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Гробищните 

паркове на територията на гр.Кубрат, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения 

се управляват от Община Кубрат чрез служител от общинската администрация - 

експерт „Културни и религиозни дейности” /КРД/, съобразно разпоредбите на Закона за 

общинска собственост, Наредба № 4 на Общински съвет - Кубрат и Наредба №2 от 21 

април 2011 г.за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и 

погребването и пренасянето на покойници. 

 

Нов:Чл.8. /1/ (изм. с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Гробищните 

паркове на територията на гр.Кубрат, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения 

се управляват от Кмета на Община Кубрат чрез служител от общинската 

администрация - експерт „Културни и религиозни дейности" /КРД/, съобразно 

разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредба № 4 на Общински съвет - 

Кубрат и Наредба №2 от 21 април 2011 г.за здравните изисквания към 

гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

 

Стар: Чл.9. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Експертът 

„КРД”осъществява цялостната дейност, свързана с управлението на гробищните 

паркове: 

3. Събира и отчита гробищните такси по Закона за местните данъции такси. 

Нов:Чл.9. (изм. с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Експертът „КРД" 

осъществява цялостната дейност, свързана с управлението на гробищните паркове:….. 

т.3Събира и отчита гробищните такси по Закона за местните данъци и такси и 

Наредба №11 на ОбС. 

 Стар:Чл.9. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Експертът „КРД” 

осъществява цялостната дейност, свързана с управлението на гробищните паркове: 

5. Осъществява контрол по спазване на обществения ред в гробищните паркове; 

6.Осъществява контрол по извършването на строителни и ремонтни работи в 

гробищните паркове. 

Отменя: т.5 и т.6, от чл.9 тъй като не са в правомощията на „КРД“  

 

 Стар:чл.10 /3/ (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Всяко гробно 

място за 

възрастен трябва да има минимални размери, както следва: 

1. дължина - 2 м; 



2. широчина - 1 м, а за фамилно гробно място - най-малко 1,5 м; 

3. дълбочина - 1,5 м. 

/5/ (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Разстоянието между 

гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни и 0,5 м по късите им 

страни. 

 

Нов:Чл.10. /3/ (изм. с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Всяко гробно 

място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва: 

1.дължина - 2 м;до 2,30 м  

2.широчина - 1 м, до 1,30 м, а за фамилно гробно място - най-малко 1,5 м; до 2м 

3.дълбочина - 1,5 м. минимум 

/5/ (изм. с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Разстоянието между 

гробоветене трябва да бъде по-малко от 1 м /да бъде до 1 м/ по дългите им страни и 0,5 

м по късите им страни. 

Стар: Чл.14. /1/ Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на 

фамилна гробница,обхваща: 

2. Поставянето на паметници, паметни плочи, паметни рамки, портрети, 

изписване името на покойника, ограда около гробното място и кръстове. 

 

Нов:Чл.14. /1/ Правото на ползване на обикновен и урнов гроб, както и на 

фамилна гробница,обхваща: 

2.   Поставяне на временни или трайни надгробни знаци, като: паметник или 

друг монумент включващ името на покойника и датите на раждането и смъртта 

му, ограда, фото или керамичен портрет с лика му и др. Монтаж на надгробни 

знаци се извършва след заплащане на такса по чл. 116,116.1,2,3,4 от Наредба №11 

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

територията на Община Кубрат, издаване на строителна линия и оразмеряване на 

мястото за монтаж от експерт „ТСУ“, експерт „КРД“ на гробищните паркове или 

упълномощено от него лице. 

 

 Стар:Чл.16. /1/ Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 15 год., ако 

правоимащите лица заплатят определената по ЗМДТ такса, но не по-късно от срока по 

чл.12. 

/2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 год., 

ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичане на срока или за вечни 

времена. 

 

 Нов: Чл.16. /1/ Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 15 год., ако 

правоимащите лица заплатят определената по Наредба №11 на ОбС гр. Кубрат такса, 

но не по-късно от срока по чл.12. 

/2/ Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 год., 

ако правоимащите заплатят съответните такси преди изтичане на срока или за вечни 

времена. 



Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 

год., ако правоимащите лица заплатят определената по ЗМДТ такса, но не по-

късно от срока по чл.12. 

/3/Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на 

предходната алинея и гробното място е напълно запустяло, след писмено 

предизвестие със срок от 1/един/календарен месец до наследниците, предоставени 

от служителите при Отдел ГРАО гробното място се предоставя за нови 

погребения.Останките на погребания се изваждат и поставят в обща костница. 

/4/При изваждането на кости от гробно място за преместването им в друг гроб по 

желание на наследниците, освободеното гробно място остава за нови 

погребения.Правото на гробоползване по отношение на този гроб се прекратява, 

независимо от срока, за който мястото е откупено. 

/5/Възмездно преотстъпване на гроба не се допуска, освен ако ползвателите 

подадат писмена декларация в свободен текст, без условия за родство.По същият 

ред се допуска и замяна на гробове, ако се прецени, че е налице основателна 

причина. 

 

 Допълва Чл.17 с нова ал.3:Безвъзмездно преотстъпване на правото на 

гробоползване може да се извършва с писмено заявление до общинската 

администрация с нотариално заверени подписи. Заявлението се прилага към 

съответната партида на гробищния регистър. По същия ред се допуска и замяна 

на гробове между техните ползватели, ако администрацията прецени, че за това 

има основателни причини. 

 

 Допълва Чл.18. с нова ал. 2: Експертът „КРД“ към общината или кметствата на 

общината може да разреши възмездното продължаване на правото на 

гробоползване и след изтичане на срока по чл.16 ал. 1,2, ако се увери, че 

просрочването на определената такса се дължи на уважителни причини и 

гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен символ. 

 

Стар:Чл.19. /1/ За закупуване на неоткупено гробно място по смисъла на 

действащата нормативна уредба, гражданите подават молба до съответната служба на 

Община Кубрат иимат право да получат отговор в едномесечен срок за възможността, 

която им се предлага с конкретно посочени парцел, ред и гроб. 

Нов:Чл.19. /1/ За закупуване на неоткупено гробно място по смисъла на действащата 

нормативна уредба, гражданите подават молба до съответната служба на Община 

Кубрат и имат право да получат отговор в  14- дневен  срок за възможността, която им 

се предлага с конкретно посочени парцел, ред и гроб. 

 

 Допълва Чл.20. с нови алинеи, както следва: /6/ Ползването на зали и 

съоръжения на територията на гробищните паркове от траурни агенции се 

извършва след предварително заплащане на цена, определена от Общински съвет 

– Кубрат с Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Кубрат. 



/7/ Изкопаването и зариването на гробните места се извършва само от 

определените от Община Кубрат лица(гробари) след предварително заплащане на 

такса или цена, определена от Общински съвет – Кубрат с Наредба №11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Кубрат. 

/8/ Погребенията се извършват след съгласуване на ден, час и място с 

администрацията на Община Кубрат. 

 

Стар: Чл.20а. (нов с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) /1/ 

Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и 

съоръжения се допуска само с разрешение издадено от управлението на гробищния 

парк на ползвателя на гробното място. Въз основа на разрешението, длъжностното лице 

от същото управление определя точните координати на гробното място. 

/2/ Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от 

правоспособни частни лица, проектите предварително се съгласуват с управлението на 

гробищния парк. 

Същите декларират, че ще спазват изцяло и напълно определените в 

разрешителното размери за благоустрояване на гробното място. 

 

Нов: Чл.20а. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.)  

/1/Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни 

знаци и съоръжения се допуска само с разрешение издадено от  „КРД“ на ползвателя 

на гробното място. Въз основа на разрешението, длъжностното лице от същото 

управление определя точните координати на гробното място. 

/2/ Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от 

правоспособни частни лица, проектите предварително се съгласуват с управлението на 

гробищния парк. Същите декларират, че ще спазват изцяло и напълно определените в 

разрешителното размери за благоустрояване на гробното място. 

/3/. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) В дейността си 

каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните 

паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в 

съседство с изграждания от тях обект. 

/4/. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Забранява се бъркането 

на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната 

инфраструктура. При установени нарушения, длъжностни лица упълномощени от 

кмета на Община Кубрат имат правото да съставят акт. 

/5/. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Каменоделските фирми 

имат право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за 

времето, от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври 

до 31 март-от 8.00 до 17.00 часа. Цялостната организацията на погребение, поето от 

траурна агенция е за нейна сметка и се извършва с нейни служители с изключение на 

дейностите от чл.20, ал.7. 

/6/. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Ежегодно - до 30 

октомври на текущата година, Експертът „КРД" в Община Кубрат извършва преглед на 



състоянието на гробните места и представя писмена информация за гробните места, 

които са запустели до Община Кубрат. 

/7/. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) В случаите, когато 

правото на ползване не е продължено или гробните места са запустели експертът 

„КРД" в Община Кубрат представя докладна записка с мотивирано предложение, въз 

основа на която гробните места се представят за извършване на нови погребения. 

Останките от погребения се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близки 

покойника пожелаят те да бъдат кремирани. 

/8/. (нов с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Поддържането на 

гробното място и прилежащите междинни пътеки в добър хигиеничен и естетически 

вид е задължение на близките на покойника. 

/9/. Нередностите по неподдържаните гробни места и прилежащите междинни 

пътеки се отстраняват от грижовника или наследниците на погребания в три /3/ 

месечен срок от констатиране на нарушението. 

/10/. Общинска администрация предлага предплатени целогодишни услуги за 

поддържане на гробните места. 

/11/.  Предписанията, заповедите и нарушаването им по чл.20е и чл.20ж се 

съобщават на ползвателите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито 

адреси не са известни – с обявление, поставено на определено място в съответния 

гробищен парк, на информационното табло в районната администрация по 

последния известен адрес на титуляра на гробното място и в интернет страницата 

на Община Кубрат. 

 

 Стар:Чл.28. /1/ Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно 

каноните на съответната религия. 

/2/ Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат на 

гробното място. По изключение, с разрешение на кмета на общината, гражданските 

ритуали могат да се провеждат и в зали, общинска собственост. 

 

 Нов:Чл.28. /1/ Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно 

каноните на съответната религия, доколкото не противоречат на тази Наредба. 

/2/ Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в 

обредната зала или на гробното място. По изключение, с разрешение на кмета на 

общината, гражданските ритуали могат да се провеждат и в зали, общинска 

собственост.Словото се изготвя от обредника, като представител на държавната 

власт, по данни дадени от близките. За подадени неверни данни обредникът не 

носи отговорност. 

 

Стар:Чл.30. /1/ Безплатните погребални услуги се предоставят на български 

граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в 

заведения за социални услуги (домове). 

/2/ Безплатните услуги включват: 

1. осигуряване на типов ковчег (мохамедански дъски); 

2. превоз на покойника от дома му до гробищния парк; 



3. изкопаване и зариване на гробно място; 

4. осигуряване на надгробен знак (кръст). 

 

Нов:Чл.30. /2/ Безплатните услуги включват: 

1.издаване на смъртен акт 

2. осигуряване на типов ковчег (платно); 

3. превоз на покойника от дома му до гробищния парк; 

4. изкопаване и зариване на гробно място; 

5. осигуряване на надгробен знак (кръст). 

 

 Стар:Чл.32. В районите на гробищните паркове се забранява: 

          2. Въвеждането на домашни и други животни. 

8. (изм. с Решениe № 350 от Протокол № 27 / 31.03.2010 г.) Влизането с моторни 

превозни средства, освен когато с тях се обслужват хора с увреждания, болни и 

възрастни немощни хора, в случаите на превозване на покойници със 

специализиран транспорт и при сключен договор по чл. 20. 

9. (нова с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Монтиране на пейка, 

масичка,огради и други съоражения около гробовете. 

Нов:Чл.32. В районите на гробищните паркове се забранява: 

 

2.Въвеждането на домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи на 

хора с увреждания, снабдени с отличителни знаци; 

8.Извършването на нерегламентирана търговска дейност и услуги; 

9. Влизането на лица извън регламентираното работно време; 

 

Стар: Чл.35. /1/ (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) 

Изоставени,изпочупени и неподдържани временни гробни знаци /метални огради, 

пейка до гроба и т.н./ се отстраняват от гробовете от работниците в парка. 

 

Нов:  Чл.35. /1/ (изм. с Решение № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) Изоставени, 

изпочупени и неподдържани временни гробни знаци /метални огради, пейка до гроба и 

т.н./ се отстраняват от гробовете от работниците в парка, след изтичане на 

предупредителния срок, предвиден в чл.20з. 

 

 Стар:Чл.36. (изм. с Решениe № 235 от Протокол № 21 / 03.07.2013 г.) /1/ Когато 

изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и 

съоръжения се извърши в нарушение на даденото разрешение по реда на Настоящата 

наредба, на ползвателя на гробното място се прави предписание за премахване и се 

налага глоба в размер от 100 лв. до 300 лв. 

/2/ На физически и юридически лица извършващи траурни и каменоделски услуги, 

които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни 

паркове нарушават разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба в размер от 

100 лв. до 500 лв.(юридически лица – 1000 лв.). 



/3/ На лица извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските 

гробищни паркове се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието 

не представлява престъпление по смисъла на НК. 

 

Нов:Чл.36. /1/ За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на 

физическите лица се налагат глоби в размер от 50 до 500 лв., а на юридическите 

лица – имуществени санкции от 200 до 2000 лв. 

/2/ Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от 

служители на общинската администрация, определени със заповед на Кмета на 

Община Кубрат, от органите на РУ „Полиция“ и Регионалната здравна 

инспекция. 

/3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Кубрат или 

упълномощен от него заместник – кмет. 

/4/Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и 

изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда  на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Чл.37. /1/ Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни 

надгробни знаци и съоръжения се извърши без съгласуване с общинската 

администрация,  на ползвателя на гробното място се прави предписание за премахване 

по реда на чл. 35 и се налага глоба в размер от 100 до 300 лв. 

/2/ На лица извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските 

гробищни паркове се налага глоба в размер от 100 лв. до 300 лв., доколкото деянието не 

представлява престъпление по смисъла на НК. 

При нарушаване на предписанията и заповедите от чл.18, чл.20а, ал.8, чл.20а, 

ал.9 и чл.34, ал.1,2 правото на гробоползване се прекратява. 

 

Отменя: Чл.38. /1/ Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от 

упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления 

се издават от кмета на община Кубрат или от упълномощен от него зам. кмет. 

/2/ Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

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

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд - Разград. 

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд. 

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 точка пета становището на двете комисии е за подкрепа на 

предложението за решение.  

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

По точка пета относно изменение на Наредба №16 комисиите подкрепят 

предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, желаещи за изказване, въпроси относно 

това предложение за решение относно изменение и допълнение на Наредба №16. Не 

виждам, който е съгласен с този вид, моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 528 

 

 Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд е приета с Решение № 313 по Протокол №28 от 04.03.2014 г. от 

заседание на Общински съвет гр.Кубрат. С Решение № 485 по Протокол № 46 от 

31.07.2015 г. са актуализирани годишните базисни наемни цени за земите от ОПФ 

/Приложение №1/ към наредбата. Настъпилите изменения и допълнения в Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи след този период и някои 

несъответствия на текстовете от наредбата със закона налагат да се извършат промени в 

действащата към момента Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските 

земи от общинския поземлен фонд 

Цели, които се поставят: 

 С приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд се цели 

съдържанието на част от текстовете в наредбата да се приведат в съответствие с 

измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/.  

Финансови и други средства, които са необходими за прилагането на 

Наредбата: 

 За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

 Очаквани резултати от прилагането, включително финансови , ако има 

такива: 



 Оптимизиране процеса на управление и стопанисване на земите от общинския 

поземлен фонд. Допълнителни финансови постъпления в бюджета на Община Кубрат 

от наложени глоби и имуществени санкции за нарушения на Наредбата. 

 

 Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

 Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд е в 

съответствие с европейското законодателство, както и със Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. 

 Наредбата не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, 

приети от законодателната и изпълнителна власт на Република България. 

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

нормативните актове е публикуван  на Интернет-страницата на Общински съвет- 

Кубрат на  10.01.2019 година. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.21,  ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.8  от Закона за нормативните актове, Общински съвет Кубрат 

 Р Е Ш И: 

Приема изменения и допълнения в Наредба №16 за стопанисване и управление 

на земеделските земи от общинския поземлен фонд, както следва : 

 

§1. Текстът на Чл.5 се изменя, както следва: 

„ Чл.5.(1) Земеделските земи от общинския поземлен фонд се управляват в 

интерес на населението на общината и с грижата на добър стопанин. 

(2) Земеделските земи от общинския поземлен фонд се използват според тяхното 

предназначение. 

(3) Отдаването под наем или аренда на свободните земи от общинския поземлен 

фонд-частна общинска собственост се извършва  от  кмета на Община Кубрат, чрез 

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на Глава втора, 

Раздел ІІ и Раздел ІІІ на настоящата наредба, освен ако в закон е предвидено 

предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. 

(4) Началната годишна наемна или арендна цена за отдаване под наем или 

аренда на земеделските земи от ОПФ се определя, съгласно Приложение №1 от тази 

наредба, което се актуализира ежегодно с решение на Общински съвет-Кубрат. 

(5) Цената на всички договори за наем или аренда освен тези за едногодишно 

ползване се актуализира ежегодно, едностранно със заповед на Кмета на общината с 

годишната инфлация за стопанската година, отчетена от НСИ за периода септември 

настоящата спрямо септември на предходната година. 

(6) Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. Срокът 

на договора за аренда за създаване и отглеждане на трайни насаждения се определя в 

зависимост от продължителността на периода за създаване и отглеждане на отделните 



видове трайни насаждения, съгласно приложенията към чл.5 от Наредбата за базисни 

цени на трайните насаждения( обн.ДВ. бр65 от 9 август 1991 г., попр.ДВ. бр.84 от 

11.10.1991г., посл.изм.ДВ.бр.55 от 7 юли 2017г.). 

(7) При сключен договор за срок по-кратък от 10 години и при добросъвестно 

изпълнение на договора, след подадено писмено заявление от наемателя, същият може 

да бъде продължен за срок до 10 години със заповед на Кмета на Община Кубрат. 

§2. В чл.9. се правят следните изменения и допълнения: 

„ Чл. 9. (1) В 14-дневен срок от публикуване на обявата по чл.8, 

заинтересованите лица подават заявление по образец в кметствата по населени места, а 

за град Кубрат в деловодството на общинска администрация. 

 (2) Право на участие в процедурата имат физически и юридически лица, които: 

 1. нямат парични задължения по местни данъци и такси и други задължения към 

общината, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на 

задължението. 

 2. обстоятелството по т.1 се удостоверява с декларация, която е неразделна част 

от заявлението.“ 

§3. Чл.10 се изменя, както следва: 

„Чл.10. (1) Кметът на общината със заповед назначава комисия, която разглежда 

постъпилите заявления и класира кандидатите, съобразно критериите, определени от 

общинския съвет. В състава на комисията се включват кметовете на населени места и 

кметските наместници или упълномощени от тях лица. 

 (2) Не се разглеждат заявления на кандидати, които не отговарят на условието по 

чл.9, ал.2, т.1. За своята работа комисията съставя протокол, който в 3-дневен срок от 

приключване на работата се представя на кмета на общината за одобрение. 

(3) Въз основа на протокола от предходната алинея и представения документ за 

извършено плащане от спечелилия кандидат, се сключва договор за едногодишно 

ползване с Кмета на общината. Договорите се сключват при годишни наемни цени, 

съобразно категорията на имота, определени в Приложение №1 от тази наредба.“ 

§4. Текстът на Чл.11.  се изменя, както следва: 

„Чл.11. (1) Земи от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в 

самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда, преди 

издаване на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на  Областна дирекция 

„Земеделие“ гр. Разрад, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните 

масиви по тяхно искане със заповед на кмета на общината за срок от една година. 

 (2) Договорите за имотите по ал.1 се сключват след заплащане на по-високата 

сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен 

фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в 

общината.“ 

§5. Текстът на Чл.12. се изменя, както следва: 

„ Чл.12. (1) Предоставянето на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за 

ползване се отдават под наем по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ. Общинският съвет 

приема решение и определя цена за ползването им в едномесечен срок от подаване на 

искането на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Разрад, с подробно 



описани площи и ползватели, участващи в споразуменията за всяко землище на 

територията на общината.  

(2) В 7-дневен срок от влизане в сила на решението кметът издава заповед с 

дължимите суми от всеки ползвател на полски пътища, която се публикува на интернет 

страницата на общината. Договорите се сключват от кмета на общината за съответната 

стопанска година, след заплащане на сумите, определени със заповедта.  

(3) Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел 

решение, директорът на  областната дирекция „Земеделие“ определя със заповед цената 

на имотите-полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. Заповедта се обявява в кметството, в сградата на общинската служба по 

земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и ОД “Земеделие“ 

гр.Разград. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на 

общинаната в едномесечен срок от издаването й.“ 

§6. В Чл.15. (2) думите „се определят от Общинския съвет“ се заменя с думите  

„се определят, съгласно Приложение №1 от наредбата.“ 

§7. В чл.16. (2)  се правят следните изменения и допълнения: 

„Чл.16. (2) Обстоятелствата по предходната алинея от т.2 до т.5  се 

удостоверяват с декларация.“ 

§8.  Чл.17. (1) т.5 се отменя. 

§9. Чл.17. (1) т.6  се изменя, както следва: 

„ декларации по чл.16, ал.1, т.2 до т.5 .“ 

 

          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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти на основание чл.66а от ЗОС. 

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 точка шеста относно отчета за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 



ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Относно отчета за състоянието на общинската собственост,  гласували:„за”- 

11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива. Който е 

съгласен с така представеният отчет за състоянието на общинската собственост, моля 

да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 529 

 

 Ежегодно кметът на общината, на основание чл.66а от Закона за общинската 

собственост, съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието и 

резултатите от управлението на общинската собственост по ред определен в наредбата 

по чл.8, ал.2 от Закона. За община Кубрат този ред е определен с чл. 3а, ал.4 на Наредба 

№ 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане  с имоти и вещи – общинска 

собственост.  

 На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС и чл.3а, ал.4 от 

Наредба № 4 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. Общинският съвет-Кубрат 

 Р Е Ш И: 

1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление по видове и категории обекти за 2018г. 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите 

от нейното управление по видове и категории обекти за 2018год. – 10 стр. 

 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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Приемане отчета за дейността на Общински съвет – Кубрат и неговите комисии за 

периода от м. юли 2018г.  до м. декември 2018г. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общинският съвет – 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): 

 Относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Кубрат и 

неговите комисии за периода от м. юли 2018г.  до м. декември 2018г., комисиите 

подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии, също гласуваха с 11 гласа „за“ , „против” и 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, питам отново имате ли въпроси? Не 

виждам такива...Който е съгласен с така предложения вид на отчета, моля да гласува с 

вдигане на ръка!  

 

Проведе се гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 530 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два 

пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда 

в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в 

Правилника на ОбС.  

В настоящия отчет за дейността на Общинския съвет са представени 

статистически данни за второто шестмесечие на 2018г., свързани както с проведените 

заседания на Общински съвет, така и на постоянните комисии към него, приетите 

решения и обобщена информация относно Общинския съвет.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл.27, ал.6 и чл. 21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Кубрат и неговите 

комисии за периода от м. юли 2018г. до м. декември 2018г. включително. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  
Приемане на Общински План за младежта за 2019г. в изпълнение на Националната 

стратегия за младежта /2012 – 2020 г./ 



Докладва: Орхан Мехмед – Заместник-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): 

 По точка осма: Приемане на Общински План за младежта за 2019г. в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 – 2020 г./, комисиите 

подкрепят предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 И нашите две комисии с 11 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 

няма, подкрепят приемането на Общинския План за младежта за 2019г. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, въпроси относно Общинския План за 

младежта за 2019г.? Не виждам такива. Който е съгласен с така представения план, 

моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 531 

 

Постъпило е писмо с изх. № ЕО - Р - 108 / 07.02.2019г. от Областния управител 

на Област Разград с искане за предоставяне на информация за изготвяне на Годишен 

доклад за младежта за 2018г. и План за действие за 2019г. в изпълнение на 

Националната стратегия за младежта /2012-2020 г./. 

Съгласно чл.15, ал.4 от Закона за младежта /ЗМ/, ежегодно кметовете на общини 

предоставят на областните управители, Общинския годишен план за младежта за 

текущата година и отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на общината за предходната година. 

Съгласно чл. 16 от Закона за младежта: Общинският план за младежта се приема 

от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с 

общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, където такъв е създаден. 

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската 

политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в 

съответствие с Националната стратегия за младежта. 

Общинският план за младежта съдържа: 

1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община; 

2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането им; 

3. описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на 

Националната стратегия за младежта; 



4. организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за 

младежта; 

6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

Областния управител изготвя областния план за младежта като обобщава 

общинските планове за младежта. Обобщената информация от областните 

администрации се подава в Министерство на младежта и спорта до 01.03.2019 г. и 

служи за изготвяне на национален отчет за изпълнението на Плана за действие по 

Националната стратегия за младежта  /2012-2020г./. 

Предвид това и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.15 и 

чл.16, ал.1 от Закона за младежта,  Общински съвет - гр.Кубрат 

  Р Е Ш И: 

1. Приема Общински План за младежта за 2019 г. в изпълнение на Националната 

стратегия за младежта 2012 – 2020 г. / 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. 

 Решението подлежи на оспорване в срока по Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Приемане на годишен финансов отчет  за 2018г. на В и К “Меден кладенец” ЕООД 

- гр. Кубрат. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общински съвет-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): 

 По точка девета комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 След дискусии в комисиите, колегите подкрепят приемането на годишния 

финансов отчет 

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

 

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

Не виждам такива, който е съгласен с приемането на годишния финансов отчет  за 

2018г. на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат, моля да гласува с вдигане на 

ръка! 

 



Проведе се гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 532 

 Постъпила е докладна записка с вх.№ ПР-5/18.02.2019г. от Юзджан Алиев-

управител на ВиК“Меден кладенец” ЕООД- гр. Кубрат, относно приемане на Годишния 

финансов отчет и Одиторски доклад на дружеството за 2018г.  

 През 2018г. ВиК “Меден кладенец” ЕООД - гр.Кубрат, е реализирало загуба в 

размер на 1154 хил.лв. Общите приходи на дружеството възлизат на 1 313 хил.лева. 

Разходите за дейността възлизат на  2490 хил. лв. в това число финансовите разходи  са 

в размер на 36 хил.лв. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 3 и т. 

5 от ТЗ, във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 от Наредба № 8 на Общински съвет-Кубрат, 

Общински съвет - Кубрат,  в качеството му на Общо събрание на дружеството 

Р Е Ш И: 

1. Приема Годишния финансов отчет и Одиторски доклад  на  ВиК“Меден 

кладенец” ЕООД- гр. Кубрат  за 2018г.  

2. Освобождава от отговорност за отчетната 2018г. – Юзджан Алиев-

управител на ВиК“Меден кладенец” ЕООД- гр. Кубрат.   

 

 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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 

Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне овластяването като 

управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат на Юзджан Алиев. 

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): 
 Комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Комисиите подкрепят  предложението за решение. 

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



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси относно освобождаването на г-н Алиев? Той е 

сред нас. Г-н Алиев, накратко нещо ако искате да обобщите, имате думата на 

трибуната. 

 

ЮЗДЖАН АЛИЕВ (Управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД): Благодаря за 

възможността, но мисля, че на комисии достатъчно обширно обсъждахме ВиК “Меден 

кладенец“ ЕООД, така че няма повече какво да кажа... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, тук е мястото може би и да благодарим и на Вас. В 

труден момент за Община Кубрат Вие се съгласихте да приемете управлението на 

търговско дружество ВиК “Меден кладенец“ ЕООД и да преминем един труден преход. 

Да не обобщаваме този преход. Колеги, въпроси относно освобождаването на г-н 

Алиев? Желаещи за изказване? Не виждам такива, гласуването е поименно, колеги. 

Зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 533 

 В деловодството на Общински съвет-Кубрат е постъпило заявление-

предизвестие с вх. № УД-01-11-5/24.01.2019г. от Юзджан Алиев, управител на ВиК 

“Меден кладенец“ ЕООД - гр.Кубрат - търговско дружество, в което община Кубрат е 

едноличен собственик на капитала. 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 Със своето заявление-предизвестие г-н Алиев, уведомява, че във връзка с 

изтичащия срок на договора му за управление на дружеството на 28.02.2019г., желае да 

бъде освободен от длъжността – Управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - 

гр.Кубрат на основание т.15 от Договор за възлагане на управление на Еднолично 

търговско дружество от 01.09.2018г. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5, чл.141, ал.5 и чл.147, ал.ал.1 и 2 от ТЗ и чл.11, 

ал.1, т.5 от Наредба №8 за осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат 

чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на Общински съвет-Кубрат, 

Общински съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Освобождава от длъжност и от отговорност за действията му като управител на 

ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат, Юзджан Алиев, с ЕГН: хххххххххх, 

и оттегля овластяването му като управител, считано от 28.02.2019г. 

2. Упълномощава управителя Юзджан Алиев, с ЕГН: хххххххххх, да заяви за 

вписване в търговския регистър -т.1 от настоящото решение съгласно чл.141, 

ал.5 от ТЗ, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго 

лице. 

 

3. Юзджан Алиев да предаде цялата налична документация на комисия определена 

със заповед на кмета на Община Кубрат, в срок от 7-дни от приемане на 

настоящото решение.  

 

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

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

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 

Процедура по приключване на ликвидацията на Общински футболен клуб“ 

Кубрат – в ликвидация. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общински съвет-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): 

 По точка единадесет, двете комисии подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 



ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 И нашето становище подкрепя предложението за ликвидиране на дружеството. 

Оказахме се лош пророк, още преди 3 години като го създавахме, знаехме, че няма да 

съществува дълго.  

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е... Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Г-н Маринов също е 

сред нас. Не виждам желаещи за изказване. Гласуването отново е поименно, зачитам 

имената... 

 

Проведе се поименно гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 534 

 Общински съвет – Кубрат със свое Решение № 339  от 30.11.2017 г. по Протокол 

№ 34 прекрати дейността на“ Общински футболен клуб “Кубрат и определи срок на 

ликвидация 9/девет/месеца. 

 В деловодството на ОбС-Кубрат е внесена докладна записка от ликвидатора на 

дружеството Милен Маринов, с вх. № ПР-4/15.02.2019г., към която са приложени: 
 1. Краен счетоводен баланс към 16.02.2019г. 

 2. Отчет за приходите и разходите към 16.02.2019г. съгласно СС 13; 

 3. Отчет за приходите и разходите към 16.02.2019г. съгласно СС 1; 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 4. Отчет за паричните потоци към 16.02.2019г.; 

 5. Разшифровка на актив и пасив на баланса към 16.02.2019г.; 

 6. Пояснителен доклад от ликвидатора. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 

и чл.270 от ТЗ и при мотиви, изложени в докладната записка на ликвидатора, 

предлагам, Общинският съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Приема краен финансов отчет на „Общински футболен клуб ” ЕООД - в 

ликвидация, гр.Кубрат, за периода към 16.02.2019г. 

2. Приема и одобрява заключителния (краен) счетоводен баланс на „Общински 

футболен клуб” ЕООД - в ликвидация, гр. Кубрат за периода към 16.02.2019г. 

3. Приема Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс на 

„Общински футболен клуб” ЕООД - в ликвидация, гр. Кубрат. 

4. Освобождава от отговорност Милен Маринов – ликвидатор на „Общински 

футболен клуб ” ЕООД - в ликвидация, гр. Кубрат. 

5. Възлага на ликвидатора Милен Маринов, да извърши необходимите действия 

за заличаване на „Общински футболен клуб ” ЕООД - в ликвидация, гр. Кубрат. 

6. На основание чл.272, ал.1 от ТЗ прехвърля (разпределя) всичките останали 

неосребрени след удовлетворяването на кредиторите като чист остатък от 

дружественото имущество активи на дружеството – сгради, съоръженията, движими 

вещи и налични стоки по крайния, заключителен баланс към 16.02.2019г., на Община 

Кубрат, като неин ликвидационен дял в натура съгласно чл.268, ал.2 от ТЗ, в качеството 

и на едноличен собственик на капитала. 

 

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

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

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 

Кандидатстване с проектно предложение  по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040“ 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

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): 



 Относно точка дванадесет - Кандидатстване с проектно предложение,  комисиите 

подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ(Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии подкрепят с 11  „за” кандидатстването с 

проектно предложение. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси и желаещи за изказване? Г-н 

Камбер е сред нас. Ако има въпроси... Г-жо Петрова, имахте въпрос? 

 

ДУШКА ПЕТРОВА: Аз разговарях с него и си уточних въпросите, които ме 

интересуват. Просто искам да призова всички заинтересовани да проявят по-голям 

интерес към този проект,  за да могат оптимално да се възползват повече хора от 

услугите и то реално. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Ние даваме такава възможност с нашето 

гласуване. Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива.  

Който е „за“ с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 535 

Постъпила е докладна от г-н Ахмед Камбер – Директор на ОП“Социални 

услуги“-Кубрат с вх.№ УД-03-07-7/09.01.2019 относно Кандидатстване с проектно 

предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания-Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. 

Настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

се реализира по: 

-Приоритетна ос №2“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“; 

-Инвестиционен приоритет № 3“Подобряване на достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес; 

-Специфична цел № 2 към ИП 3“Намаляване броя на възрастните хора и хората с 

увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги 

в общността, включително услуги за дългосрочна грижа. 

 Общата цел в случая е подобряването на качеството на живот и възможностите 

за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на 



мрежа от услуги в домашната среда и изграждане на подходящ капацитет за 

предоставянето им. 

 Община Кубрат е допустим кандидат по мярката и предвид гореизложеното, и 

на основание на чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 5, ал. 2 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 кандидатства за финансиране  с проектно 

предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040“Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания-Компонент2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020г. 

2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване и изпълнение на проекта  по т.1 от настоящото 

решение. 

3. Общински съвет–Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 

2“,съответстват на Приоритетна ос №2“Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“; 

-Инвестиционен приоритет №3 “Подобряване на достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес; 

-Специфична цел №2 към ИП 3 “Намаляване броя на възрастните хора и хората с 

увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни 

услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа., от Общинския 

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

 

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

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

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

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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: 

Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето предназначение. 

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



Заместник-кметът на общината - Женифер Пойраз 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 точка тринадесет двете комисии подкрепят предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 
 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 И нашите две комисии подкрепят предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива. Гласуването е 

поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 536 

 Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.2 от Наредба № 14 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища 

ежегодно, в срок до 31 март със свое решение Общински съвет - Кубрат определя броя, 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



вида и местонахождението на жилищата за отдаване под наем, резервните и 

ведомствените.  

 На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.3, 

ал.1 и ал.2 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и 

за настаняване под наем в общински жилища, Общинския съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

 Утвърждава списъка на общинските жилища по своето предназначение 

както следва: 

СПИСЪК  

на общинските жилища по предназначение 

2019 г. 

А. Жилища за отдаване под наем –  

Жилища за отдаване под наем ( чл.3, ал.1, т.1 от Наредба №14) 

 

1.ул. „Осми март” №1А, вх. Б, ап.20 (двадесет)                 с идент. №40422.505.1203.1.20 

2.ул. „Ген. Гурко” №1 , вх.Б, ап.31 (тридесет и едно)        с идент. №40422.505.1668.1.31 

3.ул .„Ген. Гурко” №1 , вх.В, ап.59 (петдесет и девет)      с идент. №40422.505.1668.1.59 

4.ул. „Ген. Гурко” №1 , вх.Г, ап.79 (седемдесет и девет)   с идент. №40422.505.1668.1.79 

5.ул. „Осми март” №10, вх.А, ап.3 (три)                              с идент. №40422.505.1703.3.3 

6.ул. „Осми март” №10, вх.А, ап.13 (тринадесет)               с идент. №40422.505.1703.3.13 

7.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.3 (три)                    с идент. №40422.505.1703.3.23 

8.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.6 (шест)                            с идент. №40422.505.1703.3.26 

9.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.11 (единадесет)               с идент. №40422.505.1703.3.31 

10.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.14 (четиринадесет)       с идент. №40422.505.1703.3.34 

11.ул. „Осми март” №17, вх.А, ап.3 ( три)                          с идент. №40422.505.1698.1.3 

12.ул. „Осми март” №17, вх.А, ап.6 (шест)                         с идент. №40422.505.1698.1.6 

13.ул. „Осми март” №17, вх.А, ап.14 (четиринадесет)      с идент. №40422.505.1698.1.14 

14.ул. „Осми март” №17, вх.Г, ап.15 (петнадесет)             с идент. №40422.505.1698.1.61 

15.ул. „Ст. Караджа”№1, вх.А, ап.5 (пет)                            с идент. №40422.505.420.5.5 

16.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.3 (три)                            с идент. №40422.505.420.3.3 

17.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.10 (десет)                       с идент. №40422.505.420.3.10 

18.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.11(единадесет)              с идент. №40422.505.420.3.11 

19.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.15 (петнадесет)             с идент. №40422.505.420.3.15 

20.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.18 (осемнадесет)            с идент. №40422.505.420.3.18 

21.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.19 (деветнадесет)           с идент. №40422.505.420.3.19 

22.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.1 (един)                           с идент. №40422.505.420.7.13 

23.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.4 (четири)                       с идент. №40422.505.420.7.16 

24.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.10 (десет)                        с идент. №40422.505.420.7.22 

25.ул. „Витоша” №37, ап.8 (осем)                                         с идент. №40422.505.2080.1.8 

26.ул. „Витоша” №39, ап.13 (тринадесет)                            с идент. №40422.505.2080.1.28 

27.ул. „Витоша” №39, ап.14 (четиринадесет)                      с идент. №40422.505.2080.1.29 

28.ул. „Витоша” №41, ап.1 (едно)                                         с идент. №40422.505.2080.1.31 

29.ул. „Витоша” №43, ап.4 (четири)                                     с идент. №40422.505.2080.1.44 

30. с. Юпер, ул. „Климент Охридски” №2, вх.Б, ап.5 

31. с.Тертер, ул. „Яне Сандански” №4 



32. с.Божурово ул. Ал.Антонов № 9 

 

Б. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ( чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата) 

 

33.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.3 (три)                             с идент. №40422.505.420.7.15 

 

В. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА ( чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата) 

34.ул. „Княз Борис I” №11, бл.№5, вх.А, ап.7(седем)         с идент. №40422.505.2179.1.64 

   

   Г. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ( чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата) 

 Няма. 

  

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 

Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема и провеждане на 

процедура за възлагане на обществен превоз на пътници от републиканската, 

областната и общинската транспортна схема, от квотата 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 точка четиринадесет двете съвместни комисии подкрепят  

предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ 

от съвместната им комисия): 

 И нашите две комисии с 11 гласа – „за“ подкрепят така направеното 

предложение. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси и желаещи за изказване, 

предложения? Не виждам такива. Който е съгласен с докладната записка за 

утвърждаване на промени в общинската транспортна схема, моля да гласува с вдигане 

на ръка...  

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 



Р Е Ш Е Н И Е  № 537 

През 2007 г. бе проведен конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници 

от републиканската, областната и общинската транспортна схема, от квотата на община 

Кубрат, като срокът на действие на сключените договори със спечелилите конкурса 

изпълнители беше 12 години, които изтичат през месец юни тази година, поради което 

се налага провеждане на нова процедура за възлагане на обществен превоз на пътници 

от републиканската, областната и общинската транспортна схема, на автобусни линии 

от квотата на Община Кубрат. 

През последните години настъпиха чувствителни промени в пътникопотока 

между населените места, както в общинската транспортна схема, така и в 

републиканската и областната транспортна схема, също така превозвачите отказват да 

изпълняват нерентабилни за тях маршрутни разписания (МР), а няма и други кандидат 

превозвачи, желаещи да ги изпълняват, поради това се налага цялостна оптимизация на 

транспортната схема на Община Кубрат. 

В съответствие с чл. 8, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. ДВ, 

бр.44 от 2011г.), със Заповед № 25 от 16.01.2019г. на Кмета на Община Кубрат беше 

създадена транспортна комисия, която на 1.02.2019г. обсъди и разработи промените в 

маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми. 

Главната цел на промените в транспортната схема на Община Кубрат беше 

всички населени места да имат обществен превоз до общинския център, най-малко три 

пъти на ден – сутрин, обед и вечер.  

Съгласно чл. 11 и чл.12 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. ДВ, 

бр.44 от 2011г.), бе предложено писмено на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ и на Областния управител на Област Разград, да направят 

необходимите промени за оптимизация на републиканската и съответно на областната 

транспортна схема. 

В приложение № 1 е предложен проектния вариант на новата общинска 

транспортна схема на Община Кубрат, както и областната и републиканската 

транспортна схема, включваща всички автобусни линии от квотата на Община Кубрат. 

Във връзка с изложеното се налага провеждане на нова процедура, с цел 

обезпечаване на съответните линии с автобусни превозвачи и недопускане нарушение 

на транспортното обслужване на населението на Община Кубрат. 

Предвид изложеното и съгласно изискванията на чл.16в от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на 

транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), информационните технологии и 

съобщенията, Общинския съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена 

процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в 

съответствие с Регламент (ЕО) №137/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен 

или автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/96 и (ЕИО) 

№1107/70 на Съвета (L315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда 

компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя 

изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга. 



 Изхождайки  от съображенията изложени по-горе, позовавайки се на Наредба № 

2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на 

транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), информационните технологии и съобщенията 

и на основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 17, ал. 5, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните 

превози  и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), Общински съвет - гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

I. Утвърждава Общинската транспортна схема на Община Кубрат 

/Приложение 1 – неразделна част от настоящето решение/.  

 

II. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на превози по 

автобусни линии, описани в списък - Приложение № 1, включващ републиканската, 

областната и общинската транспортна схема от квотата на община Кубрат за срок на 

договора от две години по реда на Закона за обществените поръчки. 

 

В съответствие  с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси на Министерството на транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), 

информационните технологии и съобщенията, в процедурата могат да участват 

физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз 

за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз 

на Общността, както и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните 

превози и приложимите подзаконови нормативни актове. 

 

III. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на 

процедура на Кмета на община Кубрат и го оправомощава да предприеме, извърши и 

приеме всички правни и фактически действия по подготовката на процедурата по реда 

на Закона за обществените поръчки и в съответствие с чл. 16в от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на 

транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), информационните технологии и 

съобщенията.  

 

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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: 

Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. 

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



Заместник-кметът на общината - Женифер Пойраз 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): 

 Относно определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на  нашите комисии с 11 гласа – „за“ подкрепят предложението за 

решение за определянето на пасища, мери и ливади. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, желаещи за изказване? Не виждам. Гласуването е 

поименно... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 538 

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

земеделски земи предоставя възможност, пасища, мери и ливади от общинския 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



поземлен фонд да се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 без търг или 

конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани  в Интегрираната информационна система на 

БАБХ.   

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя 

пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за 

индивидуално ползване с категории се обявяват в общините и кметствата и се 

публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата следва да 

подадат заявления по образец до кмета на общината, на територията на която е 

регистриран животновъдния обект в срок до 10 март. 

 Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която 

определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида регистрирани 

пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери. Комисията следва да се произнесе в срок до 1 май на 

съответната година с протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила 

протокол за окончателно разпределение се сключва договор за наем или аренда между 

общината и лицето, на което са разпределени съответните имоти (част от имоти) за 

минимален срок от 5 стопански години. При недостиг на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд в землището към разпределените по предходния ред имоти, 

комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се 

намира в съседна община или област, и се съставя протокол за окончателното 

разпределение на имотите  в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на 

имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл.37и, ал.4 от 

ЗСПЗЗ. 

Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, 

мери и ливади се отдават чрез търг за срок от 1/една/ стопанска година, на собственици 

на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в правилника 

за прилагане на закона. Отдаването под наем на мерите, пасищата и ливадите се 

извършва по цена, определена по пазарен механизъм. 

Съгласно действащите норми по чл.37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 37о, ал. 4 от същия 

закон,  общинският съвет следва да приеме още две решения. Първото за определяне 

размера и местоположението  на мерите, пасищата и ливадите, както и утвърждаване на 

правила за ползването им. С второто решение по чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ – за 

предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. Годишен план за паша; 

2. Съгласие за предоставяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване; 

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение 

на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 



 1. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да 

се предоставят за индивидуално и общо ползване, по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от настоящото 

решение. 

 2. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се ползват безвъзмездно 

от жителите на съответното населено място, отглеждащи пасищни селскостопански 

животни в дребни земеделски стопанства или от образуваните колективни стада. 

 3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се 

отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от 

ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 4. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на 

Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 

2019/2020г.), останалите свободни цели имоти- пасища, мери и ливади, определени за 

индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в 

които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 5. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по 

т. 4 свободни имоти- пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по реда на Закона 

за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2019/2020г.), 

чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, съгласно ред, определен в ППЗСПЗЗ.  

 6. Утвърждава правила за ползване на пасища,мери и ливади на територията на 

Община Кубрат, през стопанската 2019/2020 година, съгласно Приложение № 3, 

неразделна част от настоящото решение. 

 7. Приема Годишния план за паша  на територията на община Кубрат за 2019 

година, съгласно Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение. 

 

 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” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: 

Рехабилитация на републикански път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 

46+771, с обща дължина 25,221 км, Области Русе и Разград (Във връзка с 

постъпило искане от Агенция „Пътна инфраструктура“). 

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 точка шестнадесет комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ 

от съвместната им комисия): 

 И нашите комисии подкрепят  предложението за решение. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива. Който е 

съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на 

ръка...  

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 539 

В Община Кубрат е постъпило писмо от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройство – Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № УД-02-17-

198/15.02.2019 г., с което ни уведомяват, че Агенция „Пътна инфраструктура“ като 

конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, ще 

кандидатства за финансиране изпълнението на проект „Рехабилитация на Път II-23 

Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, Области Русе и 

Разград“. Пътния участък предмет на рехабилитацията преминава през с. Беловец и гр. 

Кубрат и съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, за да бъде одобрено финансирането на проекта е 

необходимо Община Кубрат да представи решение на Общински съвет – Кубрат със 

следния текст: „Елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта 

на интервенция: „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща 

дължина 25,221 км, Области Русе и Разград“, в частта, която преминава през село 

Беловец и гр. Кубрат са напълно изградени и/или реконструирани към момента на 

кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на 

съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване 

на дейностите по проекта“. 

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

Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

Потвърждава, че: Елементите на подземната техническа инфраструктура 

под обекта на интервенция: „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с 

обща дължина 25,221 км, Области Русе и Разград“, в частта, която преминава през 

село Беловец и гр. Кубрат са напълно изградени и/или реконструирани към 

момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или 

реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 

години след приключване на дейностите по проекта. 

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

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



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

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 гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: 

Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ЕООД, гр. Разград и определяне  мандата му за 

гласуване по точките от дневния ред. 

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): 

 Членовете на двете комисии са за: 

 1. Даване мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в 

Редовното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана 

от„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 12.03.2019г.; 

 2. Определяне на Орхан Мехмед - заместник кмет на община Кубрат да 

участва в редовното заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К; 

 3. Упълномощеният представител да се легитимира с настоящото решение 

пред Асоциация по В и К, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за 

самоличност. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 Становището на комисиите е упълномощеният представител на община 

Кубрат по отделните точки от дневния ред на редовното заседание на Общото 

събрание да гласува, както следва: 

 По т.4.1. със „за“ Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 

2018г., на основание чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 По т.4.2. със „за“ Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация 

по ВиК за 2018г., на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 



 По т.4.3. със „за“ Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на 

Асоциация по ВиК за 2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград, по реда 

на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 По т.4.4. с „против“ Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закон за водите; 

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

 По т.4.5. с „против“ Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността 

на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-

2021г. на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 

 Гласували:  „за”- 13, „против” – няма, „въздържал се” – 1. 

 По т.4.6. с „против“ Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна 

програма за 2019г. на основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги; 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 По т.4.7. с „против“ Приемане на решение за промяна на границите на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, чрез приемане на Община Попово. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Двете комисии подкрепят: 

 1. Даването на мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в 

Редовното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана 

от„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 12.03.2019г.; 

 2. Определянето на Орхан Мехмед – заместник-кмет на община Кубрат да 

участва в редовното заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К; 

 3. Упълномощеният представител да се легитимира с настоящото решение 

пред Асоциация по В и К, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за 

самоличност. 

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

 

 Двете комисии предлагат упълномощеният представител на община Кубрат 

по отделните точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание да 

гласува, както следва: 

 По т.4.1. със „за“ Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 

2018г., на основание чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите. 

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



 По т.4.2. със „за“ Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация 

по ВиК за 2018г., на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

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

 По т.4.3. със „за“ Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на 

Асоциация по ВиК за 2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с 

изх.№ АО-05-03-5827-1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация; 

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

 По т.4.4. със „за“ Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закон за водите; 

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

 По т.4.5. с „против“ Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-

2021г. на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 

 Гласували:  „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – 1. 

 По т.4.6. с „против“ Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна 

програма за 2019г. на основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги; 

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

 По т.4.7. с „против“ Приемане на решение за промяна на границите на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, чрез приемане на Община Попово. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-н Петров! Колеги, всяко едно от решенията ще 

се гласува поотделно и поименно по списък. Ще зачитам имената по списък, защото 

има разминаване в гласуването на комисии. Аз ще оформя направеното предложение, 

съгласно становищата на комисиите. Относно първото решение: „Даване на мандат за 

участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в Редовното събрание на 

Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 12.03.2019г. /Вторник/ от 14.00 ч.“ 

 

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 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 540 

 В деловодството на Община Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 
 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 

 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 

 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 

 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово. До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 
 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 
 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в 

Редовното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия, 

обслужвана от„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 

12.03.2019г. /Вторник/ от 14.00 ч.; 

  

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Относно: „Определяне на Орхан Мехмед - заместник кмет 

на община Кубрат за представител на Община Кубрат в Асоциацията на по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в редовното 

заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К“, който е съгласен, моля по 

списък... 

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  № 541 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 

 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 
 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 

 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 
 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 

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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 
 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 
 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

2. Определя - Орхан Мехмед - заместник кмет на община Кубрат за 

представител на Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград, при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в 

редовното заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К.; 

  

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към точка трета: „За участие в редовното 

заседание на Общото събрание упълномощеният представител, да се легитимира с 

настоящото решение пред Асоциация по В и К на Обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което изпълнява 

ролята на пълномощно и чрез документ за самоличност.“ 

Проведе се поименно гласуване. 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 542 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 

 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 

 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 
 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 

 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 
 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 

 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

3. За участие в редовното заседание на Общото събрание 

упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение 

пред Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което изпълнява ролята на 

пълномощно и чрез документ за самоличност.;  

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към четвъртото решение: „Упълномощеният 

представител на община Кубрат по отделните точки от дневния ред на редовното 

заседание  на Общото събрание да гласува, както следва: 



По точка първа становището на комисиите е да се гласува със „за“ „Приемане на 

отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание чл.198, ал.4, т.10 

от Закона за водите“. Който е „за“ приемане отчета на за дейността, моля по списък... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 543 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 
 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 

 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 
 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 

 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 

 8.Други.  
На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 

 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.1. със „за“ Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 

2018г., на основание чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка втора от дневния ред: упълномощеният представител на 

община Кубрат да гласува със „за“ „Приемане на отчет за дейността на Асоциация 

по ВиК за 2018г., на основание чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите“. Който е 

съгласен упълномощеният представител да гласува със „за“ по точка втора по дневния 

ред... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 544 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 

 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 

 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 
 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 
 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 
 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.2. със „за“ Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по ВиК за 2018г., на основание чл.9, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация; 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По точка трета от дневния ред, становището на комисиите е 

упълномощеният представител да гласува със „за“ „Разглеждане на предложение за 

изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г.“. Който е „за“ по списъка... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 545 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 

 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 

 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 

 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 
 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 

 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 
 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 

 8.Други.  
На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 
 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.3. със „за“ Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на 

Асоциация по ВиК за 2019г., съгласно постъпило искане от Община 

Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, 

ал.7, предложение последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 



 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По точка четвърта от дневния ред, относно упълномощеният 

представител да гласува със „за“ „Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК за 

2019г.“. Който е съгласен упълномощеният представител да гласува със „за“ по 

списъка... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 546 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 

 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 
 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 

 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 
 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 

 8.Други.  
На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 

 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.4. със „за“ Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закон за водите; 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По точка пета от дневния ред, упълномощеният представител 

да гласува с „против“ „Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-

2021г.“ Който е „за“ упълномощеният представител да гласува с „против“ 

съгласуването на Бизнес плана... по списъка... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 547 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 

№ 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 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 въздържал се 

16 Пламен Стефанов Петров за 

17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 

 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 
 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 

 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 

 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 

представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.5. с „против“ Съгласуване на Бизнес плана за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К 



оператор за периода 2017-2021г. на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона 

за водите; 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

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

„въздържал се” – 1 (един). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По точка шеста от дневния ред, упълномощеният представител 

да гласува с „против“ „Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна 

програма за 2019г.“ Който е съгласен упълномощеният представител да гласува с 

„против“... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 548 

№ 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 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 за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 
 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 
 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 
 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 
 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 
 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 

 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 

представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 



 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.6. с „против“ Разглеждане и одобряване на подробна 

инвестиционна програма за 2019г. на основание чл.6.2 от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационните услуги; 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И точка седма от дневния ред, упълномощеният представител 

да гласува с „против“ „Приемане на решение за промяна на границите на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, чрез приемане на Община Попово.“ Колеги, който е 

съгласен с предложението упълномощеният представител да гласува с „против“, моля 

да гласува... 

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 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 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 549 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-12-5/15.02.2019г.. 
 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 12.03.2019 г./Вторник/ 

от 14.00 ч. 

 На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

 1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2018г., на основание 

чл.198, ал.4, т.10 от Закона за водите; 
 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2018г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 
 3.Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Асоциация по ВиК за 

2019г., съгласно постъпило искане от Община Разград/писмо с изх.№ АО-05-03-5827-

1/15.08.2018г./ , по реда на чл.20, ал.7, предложение последно от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 
 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 

 5.Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на основание 

чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите; 
 6.Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019г. на 

основание чл.6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги; 
 7.Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, 

чрез приемане на Община Попово.До започване на действията по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово от„Водоснабдяване-

Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават да се извършват от В и К оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Търговище. 
 8.Други.  

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 
 На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински 

съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува, както 

следва: 

По т.7. с „против“  Приемане на решение за промяна на границите на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, чрез приемане на Община 

Попово.До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и 

К услуги на потребителите на територията на Община Попово 

от„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, същите ще продължават 

да се извършват от В и К оператора „Водоснабдяване и 

канализация“ООД-гр.Търговище. 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 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 поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, колеги! Точка седемнадесет е приета. Г-н 

Кмета има да добави нещо, заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Колеги, само леки уточнения да дадем за точка седемнадесета. 

Спомняте си, преди 2-3 месеца също имаше един Бизнес план и едно искане за 

увеличение на цената на водата, тогава също гласувахме „против“ с мотивите, че 

липсва диалог и повишението на цените е много драстично. От 01.01.2019г. Община 

Кубрат вече се обслужва от В и К „Дунав“ Разград и за града, и селата има леко 

увеличение. Сегашното увеличение предвиждаше да стане 3,50 лв. за града, като в 

плана за инвестициите, ние никъде не видяхме да има нещо да се инвестира в Кубрат. 

Ние сме наясно, че от 2013-2014г. не са повишавани цените, не сме и против 

повишаването на цените, но да бъде в рамките на разумното. Затова ще имаме диалог с 

управителя на В и К „Дунав“ Разград – г-н Иванов. Увеличението да бъде поетапно и в 

дългосрочен план да се повишат, а не така драстично. За Кубрат специално е около 27-

30%. В момента е на 2,80лв. на 3,50 лв., това са 0,70лв. Драстично увеличение, като за 



2020-2021г. почти с няколко стотинки се предвижда увеличение на водата. Ще се 

мъчим в този диалог да го убедим да няма такова шоково поскъпване. Не сме против 

вдигането на водата, защото е наясно, че за да има инвестиции, трябва да има 

събираемост. Благодаря! 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Кмет! 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, в точка Разни има ли някой предложения, 

желаещи за изказване? Не виждам такива. Закривам редовното заседание на Общински 

съвет-Кубрат. Благодаря Ви! 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    

          / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

 

 

гр. Кубрат    ПРОТОКОЛИСТ:     ................................ 

08.03.2019г.        / Х. Топал / 


