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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 55 

 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 21.05.2019 г. в 14:00 

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

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

администрация (ЗМСМА). 

Присъстваха: 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, Метин Мехмедов, 

младши и старши посланици в Европейският парламент от СУ „Христо Ботев“ 

кметове на населени места, 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 представители на общинската администрация, 

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

Наши гости на днешното заседание са младшите посланици в Европейският парламент 

от СУ „Христо Ботев“. Добре дошли! Те са тука, за да се запознаят и да видят как 

протича едно заседание на Общински съвет. Колеги, в залата присъстват 20 общински 

съветника, може да вземаме законови решения. Откривам редовното заседание на 

Общински съвет-Кубрат. Спрямо предварителния дневен ред, позволете ми да 

предложа да го допълним с две допълнителни точки, които бяха разпратени на Вашите 

електронни пощи, които са за удостояване с награда на „Зрелостник на годината“ и 

кандидатстване с проектно предложение  по подмярка 8.6. Въпроси имате ли, колеги, 

относно дневния ред? Не виждам такива. Който е съгласен, моля да гласува с двете 

допълнителни точки! Благодаря! 

 

 Проведе се гласуване. 

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

се” – няма, прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 



№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 
Изменение на Решение № 513 от Протокол № 51 от проведено 

заседание на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Кубрат. 

Алкин Неби – кмет на 

Община Кубрат 

2. 
Приемане  на Годишен  финансов отчет  за 2018г.  на 

“МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

3. 

Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в община Кубрат за 

периода 2019-2020г. и Годишен план на дейностите за 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

Община Кубрат. 

Орхан Мехмед – Зам.-

кмет на Община 

Кубрат 

4. 

Упълномощаване на кмета на Община Кубрат да подпише 

запис на заповед за осигуряване на авансово плащане в 

размер на 20% от стойността по Административен договор 

за прeдоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0020-C01, по Проект „Домашни грижи 

за възрастни хора в община Кубрат”, процедура 

BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОП „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020 г.” 

Алкин Неби – кмет на 

Община Кубрат 

5. 

Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция 

на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 

Кубрат, Община Кубрат“ по процедура за подбор на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.240 по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

Алкин Неби – кмет на 

Община Кубрат 

6. 
Разпореждане с общинския поземлен фонд в гр.Кубрат, 

местност „Старата чешма“. 

Алкин Неби – кмет на 

Община Кубрат 

7. Избор на нов управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

8. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

9. 

Кандидатстване с проектно предложение  по подмярка 

8.6.“Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат с 

проектно предложение „Закупуване на линия за рязане, 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 



цепене и пакетиране на дърва за огрев“. 

10. Разни.  

 

Д-р Ибрахим Яхов се присъедини към дейността на Общинския съвет. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Изменение на Решение № 513 от Протокол № 51 от проведено заседание на 

31.01.2019 г. на Общински съвет – 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): 

 Двете комисии по бюджет и финанси и социални дейности са за подкрепа на 

предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Нашите комисии по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление 

и Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология проведоха заседание на 17.05. Присъстваха по-голяма част от 

колегите. С 12 гласа „за“,  „против“ и „въздържал се” – няма, комисиите подкрепят 

предложението за изменение на решение. 

 

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

съгласен да променим това решение, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване: 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 578 

 Със свое Решение №  513 от 31.01.2019г. Общински съвет – Кубрат даде 

съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на договор за 

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

„Енерго Про продажби” АД в максимален размер до 2 600 000,00 лв. (словом: два 

милиона и шестстотин хиляди лева и 0 ст.) и възложи на кмета на община Кубрат да 

проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция въз основа на 

открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, 

приети от общинския съвет, да подпише договор за кредит и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. 



           На 01.04.2019г. на основание чл.4 от Процедурата за избор на 

финансова/кредитна институция  и финансов посредник на Община Кубрат кметът на 

общината обяви провеждане на Процедура за избор на финансова/кредитна институция 

във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг с цел погасяване на 

задълженията на „ВиК Меден кладенец” ЕООД към „Енерго Про продажби” АД.  

            В хода на процедурата има постъпила една оферта от финансова/кредитна 

институция и броят на класиралите се участници е един, като същият е допуснат и до 

етап „провеждане на преговори”. В отговор на поканата, отправена от страна на 

Община Кубрат до класиралия се на първо място кандидат, в деловодството на 

общината бе входирано писмо с Вх. №УД-02-20-606 / 14.05.2019 г., с което кандидатът 

ни информира, че същият може да представи търсеното финансиране на Община 

Кубрат при годишен лихвен процент, формиран от 6М EURIBOR плюс надбавка от 

3,9% (три цяло и девет десети), и обезпечение, включващо особен залог по реда на ЗОЗ 

върху собствени приходи - настоящи и бъдещи приходи на Община Кубрат, съгласно 

чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и допълнително 

обезпечение - учредяване на първа по ред договорна ипотека върху недвижимо 

имущество (гори и/или земи от общински горски и/или поземлен фонд), собственост на 

Община Кубрат. Предвид факта, че предложените от кандидата условия не 

съответстват на посочените в процедурната документация условия и липсата на други 

участници в процедурата за избор на финансова/кредитна институция кметът на 

община Кубрат със свое решение №367 от 14.05.2019 г. прекрати процедурата с оглед 

спазване на принципите на откритост, прозрачност и недопускане на дискриминация. 

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

връзка с чл.17, ал.1, т.4 и т.6 от Закона за общинския дълг и 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. Изменя частично Решение № 513 от Протокол № 51 от проведено 

заседание на 31.01.2019 г. на Общински съвет – Кубрат, с което се взема решение 

за изменение на част от основните параметри, необходими за поемането на 

дългосрочен общински дълг с цел погасяване на задълженията на „ВиК Меден 

кладенец” ЕООД към „Енерго Про продажби” АД: 

- Начин на обезпечение: 

 Особен залог по реда на ЗОЗ върху собствени приходи - настоящи и бъдещи 

приходи на Община Кубрат, съгласно чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от  

Закона за публичните финанси и 

 Допълнително обезпечение - учредяване на първа по ред договорна ипотека 

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

поземлен фонд), собственост на Община Кубрат. 



- Годишен лихвен процент: формиран от 6M EURIBOR плюс надбавка до 

4,00% (четири цяло и нула десети). 

 

          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. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към точка втора от дневния ред... 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Приемане  на Годишен  финансов отчет  за 2018г.  на “МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. 

Кубрат. 

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 относно приемане  на Годишен  финансов отчет  за 2018г.  на 

“МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат, комисиите подкрепят  предложението за 

решение. 

 Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите комисии с 12 гласа „за“ подкрепят приемането  на 

Годишен  финансов отчет  за 2018г.  на “МБАЛ-Кубрат” ЕООД. 

 

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

съгласен да приеме Годишния финансов отчет за 2018г. на “МБАЛ-Кубрат” ЕООД, 

моля да гласува с вдигане на ръка... 



 

 Проведе се гласуване: 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 579 

Постъпила е Докладна записка с вх.№ПР-9/13.05.2019г. от д-р Павлина Мичева-

управител на “МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат.  

Дружеството е приключило 2018г. с положителен счетоводен финансов резултат 

в размер на 1 519.36лв. Годишният корпоративен данък в размер на 151.94лв. е внесен в 

ТД на НАП Варна, офис Разград в законовият срок. Годишната данъчна декларация по 

чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и годишния корпоративен данък е 

предадена по електронен път  с вх. № 1700И0068008/ 28.03.2019г. в  ТД на НАП Варна, 

офис Разград. Финансовият  отчет за 2018 година е одитиран от д.е.с. Теодоси 

Георгиев. 

 Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2018 година” е 

подаден по електронен път на 14.03.2019 г./ с вх.№13322258 в Националния 

статистически институт.  

Приложени са : 

- Годишен финансов отчет за дейността  на „МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат за 

2018г., състоящ се от: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за 

паричните потоци, Справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, Приложение към 

ГФО съгласно чл.29, ал.6 от Закона за счетоводството. 

- Доклад за дейността на „МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат  през 2018г. 

 

 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 на “МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат 

за 2018г.; 

2. Разпределя нетната печалба на дружеството за 2018г. в размер на 

1 367.42/хиляда триста шестдесет и седем лева и четиридесет и две стотинки /  лв. 

за отнасяне в общите резерви. 

3. Освобождава от отговорност за отчетната 2018 г. управителя на 

дружеството д-р Павлина  Мичева.  

4. Определя за одитор на дружеството д.е.с. Теодоси Георгиев от 

„Специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61” ООД гр. София за 

извършване на независим финансов одит за 2019г., като задължава управителя- д-



р Павлина Мичева, да извърши необходимите действия по възлагане  и 

извършване на одита. 

 

Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Кубрат за периода 2019-2020г. и Годишен план на дейностите 

за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат. 

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

 

Заместник-кметът на Община Кубрат – 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 отношение на точка трета Комисиите са за приемане на „Стратегия за 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 

периода 2019-2020г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Община Кубрат“. 

 Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите две комисии изразяват положително становище относно 

приемане на стратегията. 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещ за изказване, 

предложения? Не виждам такива. Който е „за“, моля да гласува с вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 580 

 Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 

приоритет в националната политика в областта на средното образование. 

 След приемането на Областната стратегия в изпълнение на чл.197, ал.1 и ал.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, всяка община 



разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период 

от 2 години, която се приема от Общинския съвет. 

 В изпълнение на общинската стратегия, ежегодно общинският съвет, по 

предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието 

приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие. 

Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни общински планове се 

изпращат на Областния управител . 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.197 от 

Закона за предучилищното и училищното образование  и чл.60, ал.1 от АПК, Общински 

съвет-гр.Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Приема Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Кубрат 2019 – 2020г. /съгласно Приложение № 1-неразделна част 

от настоящото решение/. 

 2. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в Община Кубрат /съгласно Приложение № 2-неразделна част от 

настоящото решение/. 

 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

чл.60, ал.1 от АПК, за да се предотврати закъснението от изпълнението на законово 

определените срокове. 

 

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

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

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

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Упълномощаване на кмета на Община Кубрат да подпише запис на заповед за 

осигуряване на авансово плащане в размер на 20% от стойността по 

Административен договор за прeдоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0020-C01, по Проект „Домашни грижи за възрастни хора в 

община Кубрат”, процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020 г.” 

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 двете комисии подкрепят предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 С 12 гласа „за“ членовете на комисиите подкрепят предложението за решение 

относно упълномощаването на кмета на Община Кубрат да подпише запис на 

заповед. 

 

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

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

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 581 

            Община Кубрат е конкретен бенефициент съгласно административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Домашни грижи за 

възрастни хора в община Кубрат” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 2”. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



           Проектът е на стойност 181 951,52 лв. (словом: сто осемдесет и една хиляди 

деветстотин петдесет и един лева и 52 ст.) – 100% безвъзмездна финансова помощ. 

Основни дейности по проекта са: 

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в 

домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; 

- Обучение и супервизия на персонала; 

- Обзавеждане и оборудване на подходящи помещение, включително и 

закупуване на транспортно средство за извършване на мобилна работа. 

            Предвид подготовката на искане за авансово плащане в размер на 20% от 

стойността на административния договор за безвъзмездна финансова помощ е 

необходимо издаване на Запис на заповед без протест и без разноски в полза на 

Министерството на труда и социалната политика. 

            Във връзка с гореизложеното и на  основание на чл. 21, ал.1, т.10 от и т.3.8.1. от  

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0020 от 07.05.2019 г. и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава кмета на Община Кубрат да подпише запис на заповед за 

осигуряване на авансово плащане в размер на 20% от стойността по Административен 

договор за прeдоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-

0020-C01 по Проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат”, процедура 

BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” – 36 390,30 лв. 

(словом: тридесет и шест хиляди триста и деветдесет лева и 30 ст.). 

          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. 

          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. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 



Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в 

Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“ по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-

19.240 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат от 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Двете съвместни комисии по точка пета подкрепят предложението за 

решение. 

Гласували:  „за”- 9, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Ние малко дебатирахме в комисиите по тази точка. Първо да отбележа, че 

комисиите с 12 гласа „за“  подкрепят предложението за решение за кандидатстване 

с проектно предложение. Имахме въпроси от какво точно ще се състои проекта, 

защото бяха изброени само едни неща като реконструкция, изграждане беседки и 

една чешмичка. Нашите притеснения, по-скоро моите са, че ние след изпълнението на 

този проект трябва да пазим цялото това съоръжение, като пътека 5 години. Моите 

лични притеснения са дали ще успеем да го опазим и колко пъти ще трябва да ги 

възстановим с лични средства. Знаете при всяка проверка от Държавен фонд 

„Земеделие“ ние трябва да покажем... И идеята беше ако може повече средства да се 

вложи в самата пътека, по-малко средства да се вложат в разни неща, които са 

лесно за открадване, счупване, премахване и т.н., защото хората, които ползват тази 

пътека, тях повече ги интересува къде вървят и по какво вървят. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-н Петров! Господин Кмете, само да допълните 

относно въпроса... Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря за въпросите! По принцип като сума не е кой знае каква 

сума... Предвижда се около 3 метра асфалтиране на пътеката, като чешмичката където е 

се възстановява с облицоване и около чешмичката се предвиждат две барбекюта, които 

са стандартните, купени от магазин и отделно две места за палене на огън с камъни. 

Около тази чешмичка се предвиждат и две беседки. Самата им конструкция е метална, 

отгоре дървени. Предвижда се по протежение от началото на Екопътеката до 

чешмичката, пейки с кошчета, които кошчета ще бъдат от метал с нанизан чувал за 

смет. В началото мислехме и контейнери, но да не влиза голяма техника на три метра 



асфалт. Предвижда се също малко по-напред от чешмичката едно място за отдих за 

малък детски кът с уред за спортни прояви на инвалиди, които с количките могат да 

отидат до там. Друго за това не е предвидено. С две беседки и един навес, заслон, който 

ще бъде изграден от камъни само, малко по-необичайно да бъде. С камъни и един 

заслон. Ако остане някой в гората да се заслони.   

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, господин Неби! Колеги, други въпроси? Не 

виждам такива. Който е съгласен с кандидатстване с проектно предложение 

„Реконструкция на Екопътеката“, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 582 

 

 Местна инициативна група Завет – Кубрат е обявила прием на проектни 

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.240 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Процедурата се обявява в 

рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 Подмярка 7.5 от процедурата има за цел да се създадат условия за 

оползотворяване на туристическите ресурси и потенциал на територията на местната 
инициативна група, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване от 

населението и от посетителите и туристите в района на общините Завет и Кубрат. 

 Община Кубрат възнамерява да кандидатства с проектно предложение 

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 

туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“. 

 Основната цел на проектното предложение е реконструкция на зона за отдих по 

протежението на традиционно съществуваща Екопътека, със създаване на места за 

отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове, 

осигуряване достъпност на средата за хора със здравословни проблеми, почистване и 

съхраняване на природните горски богатства на територията.  

 За осъществяване целите на проекта се предвижда изпълнението на следните 

дейности: 

 - реконструкция на част от пешеходната алея с изпълнение на ремонтни 

дейности по полагане на нова асфалтова настилка; 

 - дейности по прочистване на трасето от двете страни на пътя от саморасли 

храсти и дървесни издънки с оформяне на малки поляни на няколко подходящи, 

свободни от дървесна растителност места; 

 - оформяне на един по-голям кът за отдих около съществуваща чешма с 

изграждане на малък заслон и монтиране на обзавеждане с подходяща лесопаркова 

мебел - беседки, барбекюта, пейки с маси, детски и спортен кът; 

 - ремонтни дейности на съществуващата чешма; 



 - монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси, съдове за смет и станции за 

сметосъбиране на подходящо оформени кътове, равномерно разположени  от двете 

страни на екопътеката; 

 - изпълнение на дейности по оформяне на терена в новосъздадените кътове за 

отдих, спорт и комуникации за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски 

колички и за хора на инвалидни колички; 

 - монтиране на съоръжения за спорт (висилка, успоредка, уред за раздвижване на 

ръце и крака и др.) на оформените кътове за спорт, включително и за хора с двигателни 

затруднения; 

 - монтиране на информационни табла с указания за маршрута, 

местоположението на туристическите атракции, образователно-познавателна 

информация за горската флора и фауна на района; 

 - монтиране на малки указателни табели по маршрута за находящите се по нея 

кътове и атракции; 

 С изпълнението на предвидените в проекта дейности се реализират 

стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, 

здравословна жизнена среда. Изпълняват се екомерки за установяване на трайно 

природно равновесие в микросредата на територията, осъществява се възпитателно 

въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото 

население с привличането му в участие по дейности за  опазване на територията. 

 Предвид гореизложеното и на основание 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 „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна 

зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, 

Община Кубрат“ по Процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.240 - MИГ 

Завет - Кубрат по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, в рамките на прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Реконструкция 

на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 

туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“. 

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

проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“, 

съответстват на Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, 

осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и 

производителност на труда, Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал, 



Специфична цел 3: Стимулиране развитието на културата и спорта от Общинския 

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

 

 Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

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

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

предварително изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Разпореждане с общинския поземлен фонд в гр.Кубрат, местност „Старата 

чешма“. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Г-жо Арифова, нека започнем с 

Вашето становище, заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Относно точка шеста - Разпореждане с общинския поземлен фонд в 

гр.Кубрат, местност „Старата чешма“ становището на двете комисии е за 

подкрепа на  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Павлин Петров... 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 И нашите две комисии подкрепят разпореждането с общинския поземлен фонд 

в гр.Кубрат. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка шеста от дневния 

ред? Не виждам такива. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 583 

С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2019 г., приета с Решение № 514 по Протокол № 51/31.01.2019г., на Общински съвет 

Кубрат са определени общинските имоти, които ще се продават през 2019г. На 50 

имота в масив 612 в гр.Кубрат от имотите, включени за продажба, са възложени и 

направени оценки от оценител, със сертификат за оценителска правоспособност за 

земеделски земи и трайни насаждения с рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г. За тези имоти 

има съставени АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвени данъчни оценки по 

чл. 264 от ДОПК и пазарни цени  както следва: 

 

№ 

по 

ред 

НТП № на 

имота 

Площ 

дка 

Кат 

на 

зем 

№ на АЧОС Данъч- 

на 

оценка 

Пазарна 

цена 

1 612.120 нива 0,547 V № 5334 / 17.04.15г 67,00 460 

2 612.123 лозе 0,647 V № 5335 / 17.04.15г 145,60 540 

3 612.124 нива  0,806 V № 5336 / 17.04.15г 98,70 670 

4 612.125 лозе 0,560 V № 5337 / 17.04.15г 126,00 460 

5 612.126 лозе 0,629 V № 5338 / 17.04.15г 141,50 520 

6 612.127 нива  0,773 V № 5339 / 17.04.15г 94,70 640 

7 612.132 нива  1,188 V № 5340 / 17.04.15г 145,50 990 

8 612.133 нива  1,120 V № 5341 / 17.04.15г 137,20 930 

9 612.134 лозе 0,857 V № 5342 / 17.04.15г 192,80 710 

10 612.135 нива  1,010 V № 5343 / 17.04.15г 123,70 840 

11 612.137 лозе 0,370 V № 5344 / 17.04.15г 83,30 310 

12 612.138 лозе 0,543 V № 5345 / 17.04.15г 122,20 450 

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



13 612.139 лозе 1,326 V № 5346 / 17.04.15г 298,40 1100 

14 612.145 нива  1,272 V № 5347 / 17.04.15г 155,80 1060 

15 612.146 лозе 0,605 V № 5348 / 17.04.15г 136,10 500 

16 612.152 нива  1,000 V № 5349 / 17.04.15г 122,50 830 

17 612.153 нива  0,909 V № 5350 / 17.04.15г 111,40 760 

18 612.154 нива  1,015 V № 5351 / 17.04.15г 124,30 840 

19 612.155 лозе 0,316 V № 5352 / 17.04.15г 71,10 270 

20 612.156 лозе 0,761 V № 5353 / 17.04.15г 171,20 640 

21 612.157 Ов.гр 0,265 V № 5354 / 17.04.15г. 59,60 220 

22 612.159 Ов.гр 1,000 V № 5355 / 17.04.15г. 225,00 830 

23 612.161 нива 0,422 V № 5386 / 04.05.15г. 51,70 350 

24 612.163 нива 0,494 V № 5388/ 04.05.15г. 60,50 410 

25 612.165 лозе 0,398 V № 5390 / 04.05.15г. 89,60 330 

26 612.166 лозе 0,477 V № 5391 / 04.05.15г. 107,30 400 

27 612.167 лозе 0,492 V № 5392 / 04.05.15г. 110,70 410 

28 612.168 нива 0,481 V № 5393 / 04.05.15г. 58,90 400 

29 612.177 лозе 1,034 V № 5394/ 04.05.15г. 232,70 860 

30 612.178 нива 0,302 V № 5395 / 04.05.15г. 37,00 250 

31 612.179 лозе 0,428 V № 5396 / 04.05.15г. 96,30 360 

32 612.182 нива 0,648 V № 5397 / 04.05.15г. 79,40 540 

33 612.183 нива 0,350 V № 5398 / 04.05.15г. 42,90 290 

34 612.185 нива 0,588 V № 5399 / 04.05.15г. 72,00 490 

35 612.186 нива 0,548 V № 5400 / 04.05.15г. 67,10 460 

36 612.187 нива 0,718 V № 5401 / 04.05.15г. 88,00 600 

37 612.188 нива 0,956 V № 5402 / 04.05.15г. 117,10 790 

38 612.189 нива 1,137 V № 5403 / 04.05.15г. 139,30 940 

39 612.190 нива 0,656 V № 5404 / 04.05.15г. 80,40 550 

40 612.191 нива 1,141 V № 5405 / 04.05.15г. 139,80 950 

41 612.192 Ов.гр 0,744 V № 5406 / 04.05.15г. 167,40 620 

42 612.193 Нива  0,899 V № 5407 / 04.05.15г. 110,10 750 

43 612.194 нива 1,032 V № 5408 / 04.05.15г. 126,40 860 

44 612.195 нива 0,628 V № 5409 / 04.05.15г. 76,90 520 

45 612.196 нива 1,009 V № 5410 / 04.05.15г. 123,60 840 

46 612.197 лозе 0,759 V № 5411 / 04.05.15г. 170,80 630 

47 612.198 лозе 0,516 V № 5412 / 04.05.15г. 116,10 430 

48 612.199 нива 1,052 V № 5413 / 04.05.15г. 128,90 870 

49 612.200 нива 0,927 V № 5414 / 04.05.15г. 113,60 770 

50 612.201 лозе 0,906 V № 5415 / 04.05.15г. 203,90 750 

 

 

 

 

Направените разходи за оценка на тези имоти са в размер на 490 лв. или 
отнесено за един имот е 10 лв., които се счита за целесъобразно да се включат в 

продажната цена на имота. 

С продажбата на тези имоти ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 год. 



Имайки предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, 

чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.2 от Наредба № 16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и чл.27 и чл.28, ал.1 от 

Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен  търг с явно наддаване на следните 

имоти от общинския поземлен фонд: 

1.1 поземлен имот с идентификатор 40422.612.120 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и двадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 547 кв.м. (петстотин четиридесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.119, 40422.612.604, 40422.612.116, 40422.612.115. 

Определя  начална тръжна цена от 470,00 лв. (четиристотин и седемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 460 лв.  
 

1.2 поземлен имот с идентификатор 40422.612.123 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто двадесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 647 кв.м. (шестстотин четиридесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.137, 40422.612.138, 40422.612.124, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 540 лв.  

 

1.3 поземлен имот с идентификатор 40422.612.124 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто двадесет и 

четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 806 кв.м. (осемстотин и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.123, 40422.612.138, 40422.612.139, 40422.612.140, 40422.612.125, 

40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 680,00 лв. (шестстотин и осемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 670 лв.  

 

1.4 поземлен имот с идентификатор 40422.612.125 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто двадесет и пет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.124, 40422.612.140, 40422.612.126, 40422.612.627. 



Определя  начална тръжна цена от 470,00 лв. (четиристотин и седемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 460 лв.  

 

1.5 поземлен имот с идентификатор 40422.612.126 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто двадесет и шест)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 629 кв.м. (шестстотин двадесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.125, 40422.612.140, 40422.612.141, 40422.612.127, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 520 лв.  

 

1.6 поземлен имот с идентификатор 40422.612.127 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто двадесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 773 кв.м. (седемстотин седемдесет и три) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.126, 40422.612.141, 40422.612.613, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 640 лв.  

 

1.7 поземлен имот с идентификатор 40422.612.132 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и две)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1188 кв.м. (хиляда сто осемдесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.613, 40422.612.133. 

Определя  начална тръжна цена от 1000,00 лв. (хиляда лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 990 лв.  

 

1.8 поземлен имот с идентификатор 40422.612.133 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1120 кв.м. (хиляда сто и двадесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.132, 40422.612.613, 40422.612.134, 40422.612.604, 40422.612.117. 

Определя  начална тръжна цена от 940,00 лв. (деветстотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 930 лв.  

 

1.9 поземлен имот с идентификатор 40422.612.134 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и 



четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 857 кв.м. (осемстотин петдесет и седем) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.613, 40422.612.135, 40422.612.604, 40422.612.133. 

Определя  начална тръжна цена от 720,00 лв. (седемстотин и двадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 710 лв.  

1.10 поземлен имот с идентификатор 40422.612.135 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и пет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1010 кв.м. (хиляда и десет) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.134, 

40422.612.613, 40422.612.145, 40422.612.604. 

Определя  начална тръжна цена от 850,00 лв. (осемстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 840 лв.  

 

1.11 поземлен имот с идентификатор 40422.612.137 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 370 кв.м. (триста и седемдесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.138, 40422.612.627, 40422.612.123. 

Определя  начална тръжна цена от 320,00 лв. (триста и двадесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 310 лв.  

 

1.12 поземлен имот с идентификатор 40422.612.138 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и осем)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 543 кв.м. (петстотин четиридесет и три) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.139, 40422.612.124, 40422.612.627, 40422.612.123, 40422.612.137. 

Определя  начална тръжна цена от 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 450 лв.  

 

1.13 поземлен имот с идентификатор 40422.612.139 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто тридесет и девет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1326 кв.м. (хиляда триста двадесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.140, 40422.612.627, 40422.612.124, 40422.612.138. 



Определя  начална тръжна цена от 1110,00 лв. (хиляда сто и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 1100 лв.  

 

1.14 поземлен имот с идентификатор 40422.612.145 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто четиридесет и 

пет)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1272 кв.м. (хиляда двеста седемдесет и два) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.613, 40422.612.614, 40422.612.615, 40422.612.604, 40422.612.135. 

Определя  начална тръжна цена от 1070,00 лв. (хиляда и седемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 1060 лв.  

 

1.15 поземлен имот с идентификатор 40422.612.146 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто четиридесет и 

шест)  в землище гр.Кубрат, с площ от 605 кв.м. (шестстотин и пет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.614, 40422.612.615, 40422.612.613. 

Определя  начална тръжна цена от 510,00 лв. (петстотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 500 лв.  

 

 1.16 поземлен имот с идентификатор 40422.612.152 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и две)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1000 кв.м. (хиляда) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.153, 

40422.612.619, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 830 лв.  

 

 1.17 поземлен имот с идентификатор 40422.612.153 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 909 кв.м. (деветстотин и девет) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.152, 

40422.612.285, 40422.612.597, 40422.612.611, 40422.612.596, 40422.612.627, 

40422.612.619. 

 Определя  начална тръжна цена от 770,00 лв. (седемстотин и седемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 760 лв.  

 



 1.18 поземлен имот с идентификатор 40422.612.154 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и 

четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1015 кв.м. (хиляда и петнадесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.597, 40422.612.157, 40422.612.611, 40422.612.156, 40422.612.155, 

40422.612.596. 

Определя  начална тръжна цена от 850,00 лв. (осемстотин и петдесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 840 лв.  

 

 1.19 поземлен имот с идентификатор 40422.612.155 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и пет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 316 кв.м. (триста и шестнадесет) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.154, 

40422.612.156, 40422.612.611, 40422.612.620. 

 Определя  начална тръжна цена от 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 270 лв.  

 

 1.20 поземлен имот с идентификатор 40422.612.156 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и шест)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 761 кв.м. (седемстотин шестдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.597, 40422.612.157, 40422.612.159, 40422.612.620, 40422.612.155, 

40422.612.154. 

 Определя  начална тръжна цена от 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 640 лв.  

 

 1.21 поземлен имот с идентификатор 40422.612.157 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 265 кв.м. (двеста шестдесет и пет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: овощна 

градина, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със 

заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.285, 40422.612.159, 40422.612.156, 40422.612.154, 

40422.612.597. 

 Определя  начална тръжна цена от 230,00 лв. (двеста и тридесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 220 лв.  

 

 1.22 поземлен имот с идентификатор 40422.612.159 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто петдесет и девет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1000 кв.м. (хиляда) трайно предназначение на 



територията: Земеделска; начин на трайно ползване: овощна градина, категория на 

земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-

51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 

40422.612.285, 40422.612.611, 40422.612.318, 40422.612.620, 40422.612.156, 

40422.612.157. 

 Определя  начална тръжна цена от 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 830 лв.  

 

 1.23 поземлен имот с идентификатор 40422.612.161 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто шестдесет и 

едно)  в землище гр.Кубрат, с площ от 422 кв.м. (четиристотин двадесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.611, 40422.612.162, 40422.612.165, 40422.612.164. 

 Определя  начална тръжна цена от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 350 лв.  

 

 1.24 поземлен имот с идентификатор 40422.612.163 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто шестдесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.611, 40422.612.168, 40422.612.167, 40422.612.166, 40422.612.165, 

40422.612.162. 

 Определя  начална тръжна цена от 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 410 лв.  

 

 1.25 поземлен имот с идентификатор 40422.612.165 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто шестдесет и пет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 398 кв.м. (триста деветдесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.162, 40422.612.163, 40422.612.614, 40422.612.166, 40422.612.164, 

40422.612.161. 

 Определя  начална тръжна цена от 340,00 лв. (триста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 330 лв.  

 

 1.26 поземлен имот с идентификатор 40422.612.166 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто шестдесет и 

шест)  в землище гр.Кубрат, с площ от 477 кв.м. (четиристотин седемдесет и седем) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 



граници: 40422.612.163, 40422.612.168, 40422.612.614, 40422.612.167, 40422.612.165, 

40422.612.162. 

 Определя  начална тръжна цена от 410,00 лв. (четиристотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 400 лв.  

 

 1.27 поземлен имот с идентификатор 40422.612.167 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто шестдесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 492 кв.м. (четиристотин деветдесет и два) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.168, 40422.612.319, 40422.612.320, 40422.612.614, 40422.612.166, 

40422.612.163. 

 Определя  начална тръжна цена от 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 410 лв.  

 

 1.28 поземлен имот с идентификатор 40422.612.168 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто шестдесет и 

осем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 481 кв.м. (четиристотин осемдесет и един) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.611, 40422.612.319, 40422.612.320, 40422.612.167, 40422.612.166, 

40422.612.163. 

 Определя  начална тръжна цена от 410,00 лв. (четиристотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 400 лв.  

 

 1.29 поземлен имот с идентификатор 40422.612.177 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто седемдесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1034 кв.м. (хиляда тридесет и четири) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.604, 40422.612.185. 

 Определя  начална тръжна цена от 870,00 лв. (осемстотин и седемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 860 лв.  

 

 1.30 поземлен имот с идентификатор 40422.612.178 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто седемдесет и 

осем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 302 кв.м. (триста и два) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 

40422.612.183, 40422.612.182, 40422.612.179. 



 Определя  начална тръжна цена от 260,00 лв. (двеста и шестдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 250 лв.  

 

 1.31 поземлен имот с идентификатор 40422.612.179 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто седемдесет и 

девет)  в землище гр.Кубрат, с площ от 428 кв.м. (четиристотин двадесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.178, 40422.612.604, 40422.612.183, 40422.612.626, 40422.612.182. 

 Определя  начална тръжна цена от 370,00 лв. (триста и седемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 360 лв.  

 

 1.32 поземлен имот с идентификатор 40422.612.182 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и два)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 648 кв.м. (шестстотин четиридесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.183, 40422.612.186, 40422.612.626, 40422.612.187, 40422.612.179, 

40422.612.178. 

 Определя  начална тръжна цена от 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 540 лв.  

 

 1.33 поземлен имот с идентификатор 40422.612.183 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 350 кв.м. (триста и петдесет) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 

40422.612.186, 40422.612.182, 40422.612.179,  40422.612.178. 

 Определя  начална тръжна цена от 300,00 лв. (триста лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 290 лв.  

 

 1.34 поземлен имот с идентификатор 40422.612.185 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и пет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 588 кв.м. (петстотин осемдесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.604, 40422.612.188, 40422.612.177. 

 Определя  начална тръжна цена от 500,00 лв. (петстотин лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 490 лв.  

 



 1.35 поземлен имот с идентификатор 40422.612.186 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и 

шест)  в землище гр.Кубрат, с площ от 548 кв.м. (петстотин четиридесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни 

условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 

40422.612.189, 40422.612.187, 40422.612.182, 40422.612.183. 

 Определя  начална тръжна цена от 470,00 лв. (четиристотин и седемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 460 лв.  

 

 1.36 поземлен имот с идентификатор 40422.612.187 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 718 кв.м. (седемстотин и осемнадесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни 

условия: пета, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени 

със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.186, 40422.612.189, 40422.612.626, 40422.612.190, 

40422.612.182. 

 Определя  начална тръжна цена от 610,00 лв. (шестстотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 600 лв.  

 

 1.37 поземлен имот с идентификатор 40422.612.188 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и 

осем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 956 кв.м. (деветстотин петдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни 

условия: пета, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени 

със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 40422.612.192, 40422.612.185. 

 Определя  начална тръжна цена от 800,00 лв. (осемстотин лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 790 лв.  

 

 1.38 поземлен имот с идентификатор 40422.612.189 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто осемдесет и 

девет)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1137 кв.м. (хиляда сто тридесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни 

условия: пета, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени 

със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 40422.612.191, 40422.612.190, 40422.612.187, 

40422.612.186. 

 Определя  начална тръжна цена от 950,00 лв. (деветстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 940 лв.  

 



 1.39 поземлен имот с идентификатор 40422.612.190 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и деветдесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни 

условия: пета, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени 

със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.189, 40422.612.191, 40422.612.626, 40422.612.623, 

40422.612.195, 40422.612.187. 

 Определя  начална тръжна цена от 560,00 лв. (петстотин и шестдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 550 лв.  

 

 1.40 поземлен имот с идентификатор 40422.612.191 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и 

едно)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1141 кв.м. (хиляда сто четиридесет и един) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни 

условия: пета, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени 

със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 40422.612.624, 40422.612.623, 40422.612.190, 

40422.612.189. 

 Определя  начална тръжна цена от 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 950 лв.  

 

 1.41 поземлен имот с идентификатор 40422.612.192 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и две)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 744 кв.м. (седемстотин четиридесет и четири) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: овощна 

градина, категория на земята при неполивни условия: пета , категория на земята при 

неполивни условия: пета, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и 

КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност 

СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.604, 40422.612.193, 40422.612.188. 

 Определя  начална тръжна цена от 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 620 лв.  

 

 1.42 поземлен имот с идентификатор 40422.612.193 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 899 кв.м. (осемстотин деветдесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.200, 40422.612.199, 40422.612.198, 40422.612.197, 40422.612.192, 

40422.612.604. 

 Определя  начална тръжна цена от 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 750 лв.  

 



 1.43 поземлен имот с идентификатор 40422.612.194 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и 

четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1032 кв.м. (хиляда тридесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.604, 40422.612.197, 40422.612.196, 40422.612.623, 40422.612.624. 

 Определя  начална тръжна цена от 870,00 лв. (осемстотин и седемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 860 лв.  

 

 1.44 поземлен имот с идентификатор 40422.612.195 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и пет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 628 кв.м. (шестстотин двадесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.623, 40422.612.196, 40422.612.626, 40422.612.625, 40422.612.190. 

 Определя  начална тръжна цена от 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 520 лв.  

 1.45 поземлен имот с идентификатор 40422.612.196 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и 

шест)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1009 кв.м. (хиляда и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.197, 40422.612.207, 40422.612.208, 40422.612.625, 40422.612.195, 

40422.612.623, 40422.612.194. 

 Определя  начална тръжна цена от 850,00 лв. (осемстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 840 лв.  

 

 1.46 поземлен имот с идентификатор 40422.612.197 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и 

седем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 759 кв.м. (седемстотин петдесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.198, 40422.612.205, 40422.612.206, 40422.612.207, 40422.612.196, 

40422.612.194, 40422.612.193, 40422.612.604. 

 Определя  начална тръжна цена от 640,00 лв. (шестстотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 630 лв.  

 

 1.47 поземлен имот с идентификатор 40422.612.198 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и 

осем)  в землище гр.Кубрат, с площ от 516 кв.м. (петстотин и шестнадесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 



РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.199, 40422.612.204, 40422.612.205, 40422.612.197, 40422.612.193. 

 Определя  начална тръжна цена от 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 430 лв.  

 

 1.48 поземлен имот с идентификатор 40422.612.199 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто деветдесет и 

девет)  в землище гр.Кубрат, с площ от 1052 кв.м. (хиляда петдесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.200, 40422.612.202, 40422.612.203, 40422.612.204, 40422.612.198, 

40422.612.193. 

 Определя  начална тръжна цена от 880,00 лв. (осемстотин и осемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 870 лв.  

 

 1.49 поземлен имот с идентификатор 40422.612.200 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка двеста)  в землище 

гр.Кубрат, с площ от 927 кв.м. (деветстотин двадесет и седем) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.201, 

40422.612.202, 40422.612.199, 40422.612.193, 40422.612.604. 

 Определя  начална тръжна цена от 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 770 лв.  

 

 1.50 поземлен имот с идентификатор 40422.612.201 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка двеста и едно)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 906 кв.м. (деветстотин и шест) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.202, 

40422.612.200, 40422.612.604. 

 Определя  начална тръжна цена от 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 750 лв.  

 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе публичния търг, определи със 

заповед спечелилите търга и сключи  договор за продажба на описаните в т.1 имоти, 

който в 3-дневен срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в 

Общинския съвет. 

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

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд-гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
 



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

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Избор на нов управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД . 

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 точка седма за избор на нов управител на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД, комисиите изразяват съгласие относно предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 По точката за избор на нов управител с 12 гласа „За“ членовете на нашите 

комисии подкрепят предложението за решение. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Той присъстваше на двете 

комисии, които заседаваха съвместно и се представи. Той е сред нас. Ако имате 

въпроси... Не виждам такива... Колеги, гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман против 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 584 

 Със свое Решение №533 от Протокол № 52/27.02.2019г., считано от 28.02.2019г. 

Общински съвет-Кубрат е освободил  от длъжност г-н Юзджан Алиев-бивш управител 

на В и К “Меден кладенец“ ЕООД. 

 В предвид стопанисване на имуществото на дружеството, събиране на стари 

задължения от абонати на същото и уреждане на отношения с “ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби” АД, е необходимо да се избере нов управител на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД. 

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 и чл.147, ал.ал.1 и 2 от ТЗ и чл.11, ал.1, т.5 и 

чл.29, ал.1 , чл.31, ал.1 от Наредба №8 за осъществяване на стопанската дейност на 

Община Кубрат чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 

на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на ОБС-гр. 

Кубрат, Общински съвет Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Избира, чрез пряк избор, за управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - 

гр. Кубрат, Метин Мехмедов с ЕГН: хххххххххх, адрес: гр.Кубрат, ул.Цар 

Освободител №15, считано от  28.05.2019г. 

 3. Определя срок на управление до 31.12.2019г., считано от 28.05.2019г. и 

основно месечно възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати. 

 4. Възлага на кмета на Община Кубрат - г-н Алкин Неби, да сключи 

договор с новоизбрания управител, Метин Мехмедов-Договор за възлагане 

управлението на В и К “Меден кладенец“ ЕООД- гр.Кубрат. 

 5. Упълномощава новоизбрания управител с Метин Мехмедов, да подаде 

заявление за вписване в търговския регистър на новонастъпилите обстоятелства 

по отношение на В и К “Меден кладенец“ЕООД- гр. Кубрат. 

 6. В срок до 28.05.2019г.  да се състави приемателно-предавателен протокол 

между Община Кубрат и новоизбраният управител на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД- гр. Кубрат за предаване на активите и пасивите на дружеството. 

 

 

 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” – 20 (двадесет), „против” – 1 

(един), „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, имаме вече нов управител на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД. Пожелавам му ползотворна работа и успех! Доктор Карасюлейман е против... 

 

Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Може ли, г-н Председател? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте! 

 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Гласувах „против“, колеги. Не бях на 

заседанията на постоянните комисии, не го познавам. Пожелавам ти успех! Извинявай 

на „ти“... Предстои да се запознае с дейността и предприятие без дейност не знам 

догодина какъв финансов отчет ще предложи на гласуване от Общинския съвет. Това 

предприятие няма дейност, има само задължения, активи... Три минимални заплати са 

достатъчно много пари на месец за нашата община. Не знам... Късмет просто! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Други въпроси, колеги? Желаещи за изказване? 

Пожелахме му успех, преминаваме към следващата точка. 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: 

Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 

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): 

 Комисиите изразяват положително становище относно предложението за 

решение. 

 Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Благодаря, г-н Председател! По време на разискванията по предложението за 

решение, постъпи предложение от Стефан Калинов - директор дирекция „СА“ за 

включване на Илия Зан Тхан-Ву – зрелостник в Професионална гимназия гр. Кубрат с 

отличен успех. Комисията предлага на Общински съвет-Кубрат паричната премия да 

е в размер на 200,00 лв. за зрелостниците с отличен успех. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Добавяме още един отличник от Професионална 

гимназия гр. Кубрат. И паричната премия да е размер на 200,00лв. за всеки зрелостник. 

Който е съгласен с така направеното предложение и допълнение, моля да гласува с 

вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 585 

Съгласно утвърдена вече традиция, през м. май със завършване на учебните 

занятия за зрелостниците, директорите на средните училища на територията на община 

Кубрат предлагат за удостояване с награда „Зрелостник на годината“ ученици с 



отличен успех (6,00) по всички предмети в дипломата за завършено средно 

образование. 

 Постъпило е предложение с вх. №УД-03-07-66/15.05.2019г. от директора на 

СУ„Христо Ботев”, гр.Кубрат за удостояване с награда „Зрелостник на годината” на  и 

ИЗЕЛ АНТОНОВА И ДАНИЦА ЙОРДАНОВА. 

 Съгласно чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 9 на Общински съвет-гр.Кубрат има 

нормативно определен срок:“Наградата се връчва на  24 май.“ 

 Предвид гореизложеното и по предложение на Комисията по социални 

дейности, образование и здравеопазване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и 

чл. 15 и чл.20,ал. 4 от Наредба № 9 на ОбС за символиката на Община Кубрат, 

Общинският съвет –Кубрат,  

Р Е Ш И: 

 1. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на 200,00 /двеста/ лв.- ИЗЕЛ АНТОНОВА – зрелостник от випуск 2019 

година от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

 2. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на 200,00 /двеста/ лв.- ДАНИЦА ЙОРДАНОВА – зрелостник от випуск 2019 

година от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

 3. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на 200,00 /двеста/ лв.- ИЛИЯ ТХАН-ВУ – зрелостник от випуск 2019 година 

от Професионална гимназия гр. Кубрат. 

 

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

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

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

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Кандидатстване с проектно предложение по подмярка 8.6.“Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат с проектно 

предложение „Закупуване на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за 

огрев“. 

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: 



ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите две комисии подкрепят кандидатстването с проектно 

предложение. Даже ми се струва, че за малко пари кандидатстваме. Защото на 

практика има 80 хил. лева, ние кандидатстваме за половината... 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може би от това има нужда в момента. Колеги, въпроси и 

желаещи за изказване по точката? Не виждам такива. Който е съгласен, моля да гласува 

с вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 586 

Постъпила е докладна от инж. Хасан Хасанов –Управител  на “Кубратска 

гора“ЕООД с вх.№ ПР-12/17.05.2019г. относно кандидатстване с проектно 

предложение по подмярка 8.6.“Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от стратегията за 

ВОМР на МИГ Завет-Кубрат с проектно предложение“Закупуване на линия за рязане, 

цепене и пакетиране на дърва за огрев“. 

 “Кубратска гора“ ЕООД 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 „Кубратска гора“ЕООД да кандидатства за финансиране  с 

проектно предложение  по подмярка 8.6.“Инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от 

стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат с проектно предложение “Закупуване 

на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев“. 

 2. Упълномощава управителя-инж.Хасан Хасанов 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 

проектно предложение по подмярка 8.6.“Инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от 

стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат с проектно предложение“Закупуване 

на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев“, съответстват на : 

Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж 

чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси. 

Приоритет 1: Развитие на конкурентно селско и горско стопанство. 

Цел 2:Развитие на горското стопанство. 



 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 ДЕСЕТА: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към точка Разни. Господин Петров, заповядайте 

на трибуната! 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ: Колеги, в началото на месец май аз и заместник-кмета – г-жа 

Женифер Пойраз бяхме включени в една група по проект на МИГ Завет-Кубрат. 

Посетихме в Испания две общини в район Галисия. Това са плакетите от двете общини. 

Този плакет е от Община Ведра. Председателят на МИГа, в който ние ходихме е и кмет. 

Вторият плакет е от съседната община (по-голяма) – Бокейшон. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим, г-н Петров! Старшите посланици са сред нас, 

освен младшите. Нещо ако искате да допълните, заповядайте на трибуната да 

представите накратко. Заповядайте! 

 

МЛАДШИ ПОСЛАНИК НА ЕП при СУ“Христо Ботев“ – гр. Кубрат: Бих искала да 

представя програмата за училища посланици. След кандидатура нашето училище бе 

избрано да участва в програмата на посланиците на Европейския парламент. 

Критериите, които се имат предвид при избирането на участниците са мотивацията на 

кандидатстващите учители, обхватът на дейностите им, иновативността на 

предложените мерки, с които се иска да се засили интересът на младежите относно 

ролята и функциите на европейските институции. Програмата за Училища посланици 

на Европейският парламент. Това е една от най-мащабните платформи. Тя има за цел да 

насърчи информираността на младежите относно Европа и европейската 

парламентарна демокрация, като им дава активни знания за Европейския съюз и по-

специално за Европейският парламент. Инициативата се стреми да разясни на 

младежите в горен курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги 

запознае с работата на представителите им в Европейския парламент и да им покаже 

как те също биха могли да оказват влияние върху парламентарния и демократичния 



живот в ЕС. Програмата се оценява от информационното бюро на ЕП, като най-добре 

представилите се училища ще бъдат удостоени със статута на „Училище посланик“. И 

възможност за участие в специализирани инициативи на ЕС в Страсбург и Брюксел. 

Ние сме щастливи да кажем, че сме изпълнили всички дейности, които сме заложили 

при кандидатстването. Благодарни сме за оказаната помощ и смятаме мисията си за 

успешна. Благодарение на едногодишните ни общи усилия можем да кажем, че вече 

официално СУ“Христо Ботев“ – гр. Кубрат е Училище посланик на ЕП.  

 

МЛАДШИ ПОСЛАНИК НА ЕП при СУ“Христо Ботев“ – гр. Кубрат: Здравейте! Аз 

искам да Ви представя програмата, „Този път ще гласувам за“, в която нашето училище 

също участва. Ние я популяризираме. Това представлява програма, която е 

финансирана от Европейския парламент и съществува на 24 езика. Това са хора 

доброволци, които са над 100 500, които популяризират програмата и които подканват 

хората да гласуват. И ние Ви молим да запишете на тези картончета за какво бихте 

искали да гласувате, каква промяна искате да видите в ЕС след като гласувате.   

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви! Колеги, преди да си тръгнем да направим една 

обща снимка. Нещо да добавите в точка Разни, въпроси? Колеги, благодаря Ви. 

Закривам редовното заседание на Общински съвет-Кубрат. Благодаря Ви! 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    /П/ 

          / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

 

 

     ПРОТОКОЛИСТ:     ................/п/.............. 

         / Х. Топал / 


