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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 58 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 29.08.2019 г. в 10:30 

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

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

администрация (ЗМСМА). 

Присъстваха: 15 общински съветници. 

Отсъстващи:  Али Сюлейман, Беркант Мехмед, Ибрахим Яхов, Наил Адил, 

Пламен Петров, Хамза Чакър. 

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

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

места, 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 на Община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кметове, 

Уважаеми служители на общинска администрация, 

Уважаеми кметове по населени места, 

Дами и господа граждани на Община Кубрат, 

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

Кубрат. На основание чл.23. ал.4, т.1 от ЗМСМА е свикано днешното редовно 

заседание на Общински съвет-Кубрат. В залата присъстват 15 общински съветници, 

имаме необходимият кворум, може да вземаме законови решения. Откривам редовното 

заседание на Общински съвет-Кубрат. Колеги, предварителният дневен ред е пред Вас, 

всички предложения за решения бяха разгледани на комисии. Който е съгласен, с така 

предложеният дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване. 

Общинският съвет - Кубрат, с 15 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. 
Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на 

временен безлихвен заем от централния бюджет за 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 



авансово финансиране на плащания (окончателно 

плащане) по проект № 17/07/2/0/00087 „Ремонтни работи в 

СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ 

2. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №12 за  условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 

Наредба за изменение на Наредба № 6 за управление на 

отпадъците на територията на Община Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

4. 

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 19 за 

условията и реда за публично-частно партньорство на 

територията на Община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Промяна  в Годишния план за развитие на  социалните 

услуги  в Община Кубрат за 2020г. 

Орхан Мехмед – Зам.-

кмет на Община 

Кубрат 

6. 
Изкупуване на енергийни обекти от лицензирано 

енергийно предприятие. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

7. 
Изкупуване на енергиен обект от лицензирано енергийно 

предприятие. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

8. 

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, 

на Дом за стари хора с. Тертер – второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне 

на активи от един разпоредител с бюджет на друг 

разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група 

Бюджет). 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 

Прехвърляне на извършено енергийно обследване (основен 

ремонт) на дълготраен материален актив от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ЦПЛР 

– УО “Максим Горки“ гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне 

на активи от един разпоредител с бюджет на друг 

разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група 

Бюджет). 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

10. 

Възлагане изпълнението на обществена услуга 

„Патронажна грижа“, съгласно Административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0020-C01, по процедура 

BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 



година , финансирана от ЕСФ. 

11. Разпореждане с общински имот. 
Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

12. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

13. 

Отдаване под наем без търг или конкурс на части от 

недвижим имот – общинска собственост за здравни 

дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. 

Женифер Пойраз – 

заместник-кмет на 

Община Кубрат 

14. 

Обявяване на имоти публична общинска собственост, за 

имоти частна общинска собственост в землището на 

с.Божурово. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

15.  

Учредяване право на ползване за устройване на постоянен 

пчелин върху   имот с идентификатор 40422.294.938 по КК 

и КР на гр.Кубрат. 

Женифер Пойраз - 

заместник-кмет на 

Община Кубрат 

16. 

Определяне на градските и междуселищните линии и 

курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с 

автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

Женифер Пойраз - 

заместник-кмет на 

Община Кубрат 

17. 

Приемане отчета за дейността на Общински съвет – 

Кубрат и неговите комисии за периода от м. януари 2019г.  

до м. юни 2019г. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

18. Разни.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 
Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2018 

година.  

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): 
 На проведеното съвместно заседание, присъстваха 9 общински съветници, 

отсъстваха четирима. По точка първа членовете на двете комисии подкрепят приемането 

предложението за решение. 

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

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Нашето заседание също беше съвместно. Становището на двете комисии е за 

подкрепа на предложението за решение. 

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

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

ред? Желаещи за изказване не виждам.  Гласуването е поименно... 

 



Проведе се поименно гласуване: 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 614 

Община Кубрат е конкретен бенефициент по проект № 17/07/2/0/00087 

„Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“, подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

             Съгласно Договор №17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г. за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ гр. 

София, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, ползвателят може да получи  

авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ 

по проекта при условията на чл.14 от Наредба №12 от 2016 г. Окончателният размер на 

помощта за изплащане се определя от фонда в срок не по-късно от три месеца след 

подаване на заявката за окончателно плащане. 

           Към настоящия момент Община Кубрат е получила авансово плащане в размер 

на 270 656,43 лв. за покриване на разходи за авансови и междинни плащания по 

сключени договори с изпълнители. Същите се оказват крайно недостатъчни за 

финансиране на извършените разходи, поради което Община Кубрат ползва временен 

безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 134 500.04 лв. (словом: сто тридесет 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



и четири хиляди и петстотин лева и 04 ст.), включително за финансиране на разходи за 

ДДС по проекта.  

 Предстои извършване на окончателни плащания по договори с изпълнители в 

размер на 158 573,07 лв. (словом: сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и 

три лева и 07 ст.) без ДДС. Кметът на община Кубрат предлага да се вземе решение за 

поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от 

централния бюджет за авансово финансиране на плащания по проект № 17/07/2/0/00087 

„Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ по реда на Постановление на 

Министерски съвет №215 от 05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на 

разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.            

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

с чл.104, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13 и 

чл.17 от Закона за общинския дълг, ПМС №215 от 05.10.2018 г. за условията и реда за 

отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на 

общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по 

одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. и тяхното възстановяване и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общински съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Кубрат да поеме краткосрочен общински дълг под 

формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово 

финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект № 

17/07/2/0/00087 „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“, 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 158 573,07 лв. (словом: сто петдесет и 

осем хиляди петстотин седемдесет и три лева и 07 ст.); 

- Валута на дълга – лева; 

- Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл.104, ал.1, т.1 от Закона за 

публичните финанси; 



- Начин на обезпечаване – одобрената безвъзмездна финансова помощ в 

размер на ползвания заем по Договор №17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г.; 

- Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване – до 15.12.2019 г.; 

- Източници за погасяване на главницата – получената сума по 

одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на ползвания заем 

по Договор №17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г.; 

- Максимален лихвен процент – 0 % /безлихвен заем/; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се дължат. 

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване 

на плащане на изпълнените дейности по  проект № 17/07/2/0/00087 

„Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“, подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

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

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

  

           Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за  условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

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

бюджет. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 



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

е към настоящия протокол). 

АЛКИН НЕБИ: Тука, колеги, идеята е по-често кметът на Община Кубрат да дава 

отчет пред Общинския съвет за изразходване на публичните средства, не на шест 

месеца, а след всяко плащане, аванс, независимо дали е по европейски проект. Да дава 

отчет пред Общински съвет. 
 

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

становището? 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Становището на двете комисии е, че са съгласни с приемането на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №12 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

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

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии изразяват положително становище относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12. 

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

 

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

такива. Който е съгласен с така предложеният вид за изменение и допълнение на 

Наредба №12, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 Проведе се гласуване: 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 615 

 През изминалите 2017г. и 2018г. от страна на Сметна палата бе извършен одит за 

съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на 

Община Кубрат за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г. По време на одита бяха 

констатирани несъответствия с приложимото българско законодателство, като част от 

тези несъответствия бяха установени и по отношение на Наредба №12 за  условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

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

бюджет на Общински съвет-Кубрат. С Решение №253 по Протокол №28 от 30.06.2017 

г. на Общински съвет-Кубрат част от несъответствията бяха отстранени. 

 В изпълнение на предписанията на Сметна палата, отразени в Одитен доклад 

№0200301717 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните 



средства и общинските дейности на Община Кубрат за периода от 01.01.2016 г. до 

30.06.2017 г. са извършени следните допълнителни промени в Наредба №12 за  

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

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

общинския бюджет на Общински съвет-Кубрат: 

1. В наредбата е посочен редът и начинът за периодично информиране на местната 

общност за изпълнението на бюджета, извън случаите на годишно отчитане; 

2. Включени са като обект на текущо наблюдение и показателите по чл.137, ал.1, 

т.т. 2 и 3 от ЗПФ, конкретно:  

- показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички 

контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно 

управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и 

на динамиката и текущото състояние на техния дълг; 

- съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по 

бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на 

общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по 

показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси. 

3. Посочени са и редът и условията за извършване на промени, наблюдение, 

оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за 

публичните финанси. 

 Направени са и други изменения и допълнения към наредбата, които са описани 

подробно в публикувания на интернет страницата на Община Кубрат (на 20.06.2019 г.) 

доклад относно проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №12 за  

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

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

бюджет. 

 

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.79 от Административно-

процесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, § 2 от Наредба 

№12 за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

бюджет  и чл.5, ал.3 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. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за  

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

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

общинския бюджет. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

            Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=761517#p30043706
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=761517#p30043706
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=761517#p30043706
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=761517#p30043706


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

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Наредба за изменение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на 

територията на Община 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). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Арифова, нека да чуем становището по точка трета от 

дневния ред относно Наредба №6. Заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

По точка трета членовете на двете постоянни комисии подкрепят 

приемането на Наредба за изменение на Наредба №6 за управление на отпадъците на 

територията на Община Кубрат. 

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

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и 

ПККУСДОСЕ от съвместната им комисия): 

По точка трета двете постоянни комисии са за приемане на Наредба за 

изменение на Наредба №6 за управление на отпадъците на територията на Община 

Кубрат. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно изменението на Наредба 

№6 към Общински съвет? Не виждам такива. Който е съгласен, моля с вдигане на 

ръка... 

Проведе се гласуване: 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 616 

 Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 295 от 

Протокол № 27 / 10.02.2014 г., взето на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, влиза в сила от датата на приемането й от 

Общински съвет – Кубрат, обнародванa на 18.02.2014 г. в интернет сайта на общината. 

 С представената за разглеждане Наредба за изменение на Наредба №6 за 

управление на отпадъците на територията на Община Кубрат се цели спазване 

разпоредбата на чл.76, ал.3 от АПК, съгласно която Общинските съвети издават 



нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока 

степен обществени отношения с местно значение. Представеният проект цели 

привеждане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кубрат 

в съответствие с разпоредбите на ЗУО. 

 Чл. 27, ал.1, т.24; чл. 30, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.74, ал.8; чл.175; чл.176, 

ал.3 и ал.4 и чл. 177 от Наредбата №6 за управление на отпадъците на територията на 

Община Кубрат, са незаконосъобразни, защото противоречат на ЗУО. 

 Следователно към момента Разпоредбите на Наредба № 6 за управление на 

отпадъците на територията на Община Кубрат, противоречат на Националното 

законодателство и следва да бъдат отменени.За прилагането на изменението на Наредба 

№6, няма да бъдат необходими финансови средства. 

 Основната цел е Наредба №6 за управление на отпадъците на територията на 

Община Кубрат да не противоречи на ЗУО и НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ. 

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

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

право. 

 Изготвеният проект е в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА и е 

публикуван на страницата на Общински съвет-Кубрат на 19.06.2019г. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Общински съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Приема Наредба за изменение на Наредба №6 за управление на отпадъците на 

територията на Община Кубрат, както следва: 

1.Изменя чл. 27, ал. 1, т. 24, както следва: 

Стар текст: Чл. 27 /1/ т. 24 „Забранява се: извършване на дейности по събиране, 

съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от 

употреба моторни превозни средства и/или отпадъци от тях, без притежание на 

съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по 

реда на глава седма от ЗООС.” 

Нов текст: Чл. 27 /1/ т. 24 „Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране 

на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.” 

 

2.Изменя ГЛАВА ТРЕТА, както следва: 

 

Стар текст:ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛ. 

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

РАЗДЕЛ І 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 



Чл.28. /1/ „Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на Община Кубрат. 

/2/ Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на Закона за 

устройство на територията без наличие на разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за 

дейности с отпадъци, когато такъв се изисква. 

/3/ Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията на депа за опасни и неопасни отпадъци без наличие на определен размер 

на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депа в 

съответствие с чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО /.”    

 Чл.29. /1/ „Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и 

доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото 

оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в 

съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали, (Обн., ДВ, бр. 89 от13.11.2012 г.). 

/2/ При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на 

незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 

възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни 

отпадъци. 

1. Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 

2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от 

неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на 

други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, 

от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено 

състояние. 

2. Целите по оползотворяване се постигат поетапно, съгласно сроковете по ЗУО. 

/3/ Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на 

разрушаването селективно по материали /в сила от 14.07.2014 г./. 

/4/ Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и 

за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на 

разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. 

/5/ Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, 

са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 

съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и 

протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване 

на отпадъците кметът на съответната община подава заявление за издаване на заповед 

за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 

417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс. 

/6/ Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с 

изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в 

договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани 

строителни материали /в сила от 14.07.2014 г./. ” 

 Чл. 30. /1/ „Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от 

допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на 



текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за 

управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.). /в сила от 14.07.2014 г./ 

/2/ Изискването по ал. 1 не се прилага за: 

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. М; 

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, 

по-малка от 500 кв. М; 

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато 

тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.  

/3/ Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава oсма от 

Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен 

инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план. 

/4/ Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват: 

1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от 

процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава 

осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното 

одобряване; 

2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от Кмета на 

община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира 

проектът. 

/5/ Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна 

информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с 

изисквания на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.), като изпраща 

мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана. 

/6/ В случаите по ал. 4, т. 2 Кметът на общината одобрява плана за управление на 

строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от 

получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето 

на допълнителната информация. 

/7/ Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

/8/ Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на 

съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

/9/ Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

обектите се установяват: 

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад по 

чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо 

строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и 

рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 

материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични 

счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци; 

2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на 

общината по образец съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) от 

Закона за управление на отпадъците, в който се описва изпълнението на целите за 

оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на 

рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и 



копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на 

лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на 

дейности с отпадъци. 

/10/ Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или 

плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната 

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват 

строително-монтажните работи или разрушаването.” 

Чл.31. „Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за: 

1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, 

обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за 

поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на 

Закона за пътищата; 

2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до 

съоръжение за тяхното третиране.” 

Нов текст: ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /СО/ И ЗЕМНИ МАСИ /ЗМ/, 

ВКЛ. БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

РАЗДЕЛ І 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ 

 

Чл.28 „Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на общината, като съдейства или сключва 

договор с лица притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за извършване на тези 

дейности.” 

Чл.29 „Управлението на строителните отпадъци по време на строителство и от на 

строежите се извършва по реда на Наредба за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклираните строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 

05.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.), при условията на чл.10 и чл.11 от ЗУО.” 

Чл.30 /1/ „Принудителното премахване на незаконни строежи или негодни за ползване 

или застрашаващи сигурността строежи на територията на община Кубрат се извършва 

в съответствие с изискванията на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях от община Кубрат. 

/2/ Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от 

премахването на строежите се извършват от възложителя или изпълнителя на строежа, 

или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на 

изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.” 

Чл.31 /1/ „При извършване на строителство, включително вътрешни преустройства и 

текущи ремонти на сгради и съоръжения, отговорното за дейностите по чл. 28 лице е 

длъжно : 

1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта до момента на тяхното 

транспортиране; 

2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта 

тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, СО и 

ЗМ и замърсяване на околното пространство с прахови частици; 

3. Да транспортира отпадъците до определеното за целта депо/съоръжение или да 

ползва специализиран контейнер, предоставен му от лица, имащи разрешение за 

извършване на такава дейност. 

4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна. 



/2/ За обезвреждане и/или оползотворяване на СО и ЗМ притежателите им заплащат 

цена на услугата в лв./тон на съответния оператор. 

/3/ Отговорност за обезвреждането и/или оползотворяването на СО и ЗМ и 

стопанисването на депото и/или други инсталации или съоръжения по време на 

експлоатация и след това носи операторът.” 

 

3.Изменя Чл. 74, ал. 8, както следва: 

  

Стар текст Чл.74 /8/ „Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има 

сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35, ал.1 от ЗУО за извършване на 

дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на 

ИУМПС за сметка на собственика.” 

Нов текст Чл.74 /8/ „Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен 

договор и притежаващи разрешително по чл.35, ал.1 от ЗУО за извършване на дейности 

по временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.” 

 

 

4.Изменя Чл. 175, както следва: 

 

Стар текст Чл. 175 „При установяване на причинителите на отпадъци по чл. 55, ал. 1 

от ЗУО на физическите лица се налага глоба от 1 500 до 5 000 лв., а на юридическите 

лица и едноличните търговци – имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.” 

Нов текст Чл. 175 „При установяване на причинителите на отпадъци по чл. 55, ал. 1 от 

ЗУО на физическите лица се налага глоба от 3000 до 10 000 лв., а на юридическите 

лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 6000 до 20 000 лв.” 

 

5.Изменя Чл. 176, ал. 3, както следва: 

 

Стар текст Чл. 176 /3/ „За други нарушения на настоящата Наредба за управление на 

отпадъците на Община Кубрат, които не съставляват престъпления, физическите лица 

се наказват с глоба от 250 до 1 500лв., а на юридическите лица или на едноличните 

търговци се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв.” 

Нов текст Чл. 176 /3/ „За други нарушения на настоящата Наредба за управление на 

отпадъците на Община Кубрат, които не съставляват престъпления, физическите лица, 

кметовете на общини или длъжностните лица се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., а 

на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 

1000 до 6000 лв.” 

 

6.Изменя Чл. 177, ал. 1, както следва: 

 

Стар текст Чл. 177 /1/ „За неизпълнение на предписание, дадено от контролните 

органи при извършени проверки на физическите лица се налага глоба в размер от 1000 

лв. до 5 000 лв, а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 2500 до 10 

000 лв.” 

Нов текст Чл. 177 /1/ „За неизпълнение на предписание по ЗУО на физическите лица 

се налага глоба в размер от 2000 лв. до 10 000 лв, а на юридическите лица имуществена 

санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.” 

 

7.Изменя Чл. 177, ал. 2 както следва: 

 



Стар текст Чл. 177 /2/ „При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба 

в размер от 2000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в 

размер от 5 000 до 20 000 лв.” 

Нов текст Чл. 177 /2/ „При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в 

размер от 4000 лв. до 20 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в 

размер от 10 000 до 40 000 лв.” 

 

 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” – 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 19 за условията и реда за публично-

частно партньорство на територията на Община Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината – г-н Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби. Г-жо Арифова, становището на двете 

съвместни комисии? Заповядайте! 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Комисиите изразяват положително становище относно приемането на 

Наредба за отмяна на Наредба № 19 за условията и реда за публично-частно 

партньорство на територията на Община Кубрат. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов нека да чуем и Вашето 

становище относно точка четвърта от дневния ред. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Относно точка четвърта  комисиите подкрепят предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, относно отмяна на наредбата?  Не 

виждам такива. Който е съгласен с тази докладна записка, внесена от г-н Неби, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 



 

Р Е Ш Е Н И Е  № 617 

 Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 52 от 

Протокол № 5 /22.02.2016 год., взето на основание чл. 76, ал.3 и чл.79  от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 37, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове,във връзка с §19б от ПЗР на Закона за 

общинската собственост. 

 През м. юни 2012г. бе приет Закон за публично-частните партньорства/ЗПЧП 

/обн. ДВ бр. 45 от 15.06.2012г., в сила от 01.01.2013г./. 

 Законът за публично-частното партньорство/ЗПЧП/ бе в сила от началото на 

2013 г., но тъй като на практика не се осъществиха значителни ПЧП проекти - 

подзаконовата рамка не беше достатъчно подробно разработена и не позволяваше 

практическото осъществяване на ПЧП проектите; не бяха предвидени достатъчно 

стимули за инициатива от страна на заинтересовани лица (т. нар. инициатива от частен 

партньор); не бяха подробно разписани критериите за включване на ПЧП проектите в 

стратегическите документи за планиране; не бяха приети необходимите методологии, 

указания и образци на документи; не беше създаден регистър на ПЧП, с който 

трябваше да се осигури публичност на целия процес. 

Поради това  ЗПЧП бе отменен ДВ. бр.96 от 1 декември 2017г. 

  С неговата отмяна се премахнаха затрудненията, които законът създаваше за 

развитието на важни проекти. 

 В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за отмяна на 

ЗПЧП се предвидиха промени в Закона за държавната собственост, Закона за 

общинската собственост, Закона за концесиите, Закона за физическото възпитание и 

спорта, поради множество препратки към закона, чиято отмяна се предлага. Със 

законопроекта се предложиха промени и в Закона за насърчаване на инвестициите, като 

се възстановява старият режим, предвиждащ забрана за насърчаване на инвестиции за 

изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори по Закона 

за концесиите, или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и 

в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения. 

 Следователно към момента Разпоредбите на Наредба № 19 за условията и реда 

за публично-частно партньорство на територията на Община Кубрат, противоречат на 

Националното законодателство и следва да бъдат отменени. 

 Изготвеният проект е в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА и е 

публикуван на страницата на Общински съвет-Кубрат на 19.06.2019г. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Общински съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Приема Наредба за отмяна на Наредба №19 за условията и реда за публично-

частно партньорство на територията на Община Кубрат, както следва:  



 Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 19 за 

условията и реда за публично-частно партньорство на територията на Община 

Кубрат. 

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

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

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

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

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

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Промяна  в Годишния план за развитие на  социалните услуги  в Община Кубрат 

за 2020г. 

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

Заместник-кметът на общината – г-н Орхан Мехмед прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Мехмед! Колеги, нека да чуем и 

становището на двете комисии, които заседаваха. Г-жо Арифова... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

По точка пета двете комисии единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение. 

Гласували:  „за”- 8, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

Г-жа Бахтишен Османова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите комисии излизат с положително становище. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно Годишния план за 

развитие на  социалните услуги  в Община Кубрат за 2020г.? Не виждам, който е 

съгласен, моля с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване: 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 618 

 



Постъпила  е Докладна записка с вх.№ПР-16/29.07.2019г. от Кенан Сюлейманов 

– Управител на Център за обществена подкрепа град Кубрат  относно увеличаване на 

натуралните показатели за капацитета на социалната услуга  Център за обществена 

подкрепа/ЦОП/ както следва: от 30 лица  на 45лица. 

 Центъра за обществена подкрепа, предоставя широка гама от социални услуги в 

общността на деца и техните семейства, на приемни семейства и др. 

 За четиригодишният период за развитие на дейностите, в ЦОП-Кубрат са 

предоставени широк спектър от социални услуги насочени към: 

-превенция от изоставяне; 

-превенция от отпадане от училище и подкрепа за деца на улицата; 

-приемна грижа и осиновяване; 

-превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на насилие, малтретиране, 

неглижиране-социална и психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие и 

техните семейства; 

 Социалните услуги, предоставяни от ЦОП се утвърдиха като необходими на 

децата и семействата в риск, както за Община Кубрат, така и за съседната Община 

Завет, в която липсва такава социална услуга в общността. 

 Към месец Август 2019г. ЦОП е оказал подкрепа на 200 деца и техните 

семейства, приемни родители и др. 

Със свое Решение № 552 от Протокол № 53/28.03.2019г. Общински съвет-

Кубрат, е приел  Годишен план за развитие на социалните услуги в община Кубрат за 

2020г., където са отразени натуралните показатели за капацитета на социалната услуга  

Център за обществена подкрепа/ЦОП/, както следва:  30. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал.3 от 

Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Променя Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Кубрат за  2020г., в частта увеличаване на натуралните показатели за капацитета 

на социалната услуга Център за обществена подкрепа/ЦОП/ както следва: от 30 

лица на 45 лица и съответно промяна в стойностите показатели на делегираната 

държавна дейност-153 540/сто петдесет и три хиляди и петстотин и четиридесет 

/лева / Съгласно Приложение №1 - неразделна част от настоящото решение/. 

 

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

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

Г-жа Бахтишен Османова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 
Изкупуване на енергийни обекти от лицензирано енергийно предприятие. 

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, становището на двете 

съвместни комисии... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Двете съвместни комисии са съгласни с разрешаването на продажбата на 

енергийни обекти.  

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище на 

двете съвместни комисии. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на двете съвместни комисиите са за подкрепа на предложението за 

решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка шеста? Не виждам 

такива. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 619 

 Съгласно разпоредбите § 4, ал.7 във връзка с ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за енергетиката, енергийните обекти и съоръжения, 

представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които 

към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на 

лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват 

от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от 

принадлежността на обекта към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този 

закон. Енергийните обектите по ал. 1 се изкупуват по пазарната им стойност. В случай 

че страните не постигнат споразумение за стойността им, те възлагат извършването на 

оценка на обектите от независим лицензиран оценител. Определена от оценителя 

стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване. При непостигане на съгласие за 

определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата 

страна енергийното предприятие и/или собственикът на обектите имат право да 

отправят искане до председателя на комисията за определяне на независим оценител. 

Определеният по този ред оценител е задължителен за страните.  

Община Кубрат е собственик на два трафопоста, които по смисъла на § 1, т.23 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката са енергийни обекти в т.ч.: 

- трафопост със застроена площ от 51 кв.м., построен върху държавно място – 

УПИ № ХХІ от кв.61 по плана на с.Бисерци, одобрен със заповед № 573 от 1984г, изм. 

със заповед № 256 от 1996г. ( бивш стопански двор на ТКЗС), за който имот има 

съставен АЧОС № 1293 от 24.06.2003г., вписан под № 141, том V, вх.рег.№ 2075 от 

2003 г., дело 976 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

- трафопост  със застроена площ 37,50 кв.м. в имот с идентификатор 

40422.270.162 по КК и КР на гр.Кубрат, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. 

( номер по предходен план 000162) , (бивша собственост на общинско предприятие 

„БКС-Кубрат в ликвидация“ ЕООД гр.Кубрат“), за който имот има съставен АЧОС № 

2705 от 04.07.2008г., вписан под № 133, том VІ, вх.рег.№ 2040 от 2008 г., дело 1222, 

стр.2 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 С писмо с вх. № УД-02-20-1011 от 12.08.2019г. от „Електроразпределение 

Север“ АД със седалище и управление-9009 град Варна, район „Владислав Варненчик“, 

бул.Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс-Е,  ЕИК 104518621, представлявано от 

членовете на Управителния съвет Николай Йорданов Николев и Румен Георгиев Лалев 

и отправено искане за закупуване на гореописаните имоти със предоставени оценки от 

лицензиран оценител, „Велинов консулт“ ЕООД , гр. Варна: 

- трафопост Бисерци - пазарна цена  9020,00 лв., от които сгради 6 800 лв. ( 

основна и две пристройки),  и оборудване - 2 220 лв. 

- трафопост БКС – пазарна цена  9520,00лв., от които сграда 6 500 лв. и 

оборудване -3 020 лв. 

Изготвени са и данъчни оценки по чл.3, ал.2 от Приложение № 2 към ЗМДТ  

съответно: 

- Удостоверение № 6703001079 от 13.08.2019г. на Община Кубрат за трафопост 

„Бисерци“ – 1 758,30 лв. 

- Удостоверение № 6703001082 от 13.08.2019г. на Община Кубрат за трафопост 

„БКС“ – 1 410,10 лв. 

21 Юзджан Фейзи за 



Имотите не са включени Програмата за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост в Община Кубрат през 2019г. приета с Решение № 514 по 

Протокол № 51/31.01.2019г. и допълнена с решение № 574 по Протокол № 

54/24.04.2019г. на Общински съвет-Кубрат. 

 Във връзка с гореизложеното Общинският съвет  

Р Е Ш И: 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.3а, ал.2 от 

Наредба № 4 на Общински съвет-Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет реши: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2019 г. приета с Решение № 514 по Протокол № 

51/31.01.2019г. и допълнена с решение № 574 по Протокол № 54/24.04.2019г. на 

Общински съвет Кубрат като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

БУКВА „Б“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРОДАДЕ, следните  имоти общинска собственост: 

- трафопост със застроена площ от 51 кв.м., построен върху държавно място – 

УПИ № ХХІ от кв.61 по плана на с.Бисерци, одобрен със заповед № 573 от 1984г, изм. 

със заповед № 256 от 1996г. ( бивш стопански двор на ТКЗС), за който имот има 

съставен АЧОС № 1293 от 24.06.2003г., вписан под № 141, том V, вх.рег.№ 2075 от 

2003 г., дело 976 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

- трафопост  със застроена площ 37,50 кв.м. в имот с идентификатор 

40422.270.162 по КК и КР на гр.Кубрат, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. 

( номер по предходен план 000162) , (бивша собственост на общинско предприятие 

„БКС-Кубрат в ликвидация“ ЕООД гр.Кубрат“), за който имот има съставен АЧОС № 

2705 от 04.07.2008г., вписан под № 133, том VІ, вх.рег.№ 2040 от 2008 г., дело 1222, 

стр.2 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

          

 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, § 4, ал.7 във връзка с ал.1 от Закона за енергетиката,чл.35, 

ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет-Кубрат  РЕШИ: 

1. Разрешава продажба на енергийни обекти по смисъла на § 1, т.23 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, собственост на Община Кубрат 

на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и управление-9009 град Варна, 

район „Владислав Варненчик“, бул.Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс-Е,  

ЕИК 104518621, както следва: 

- трафопост със застроена площ от 51 кв.м., построен върху държавно място – 

УПИ № ХХІ от кв.61 по плана на с.Бисерци, одобрен със заповед № 573 от 1984г, изм. 

със заповед № 256 от 1996г. ( бивш стопански двор на ТКЗС), за който имот има 

съставен АЧОС № 1293 от 24.06.2003г., вписан под № 141, том V, вх.рег.№ 2075 от 

2003 г., дело 976 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

- трафопост със застроена площ 37,50 кв.м. в имот с идентификатор 

40422.270.162 по КК и КР на гр.Кубрат, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. 

( номер по предходен план 000162) , за който имот има съставен АЧОС № 2705 от 



04.07.2008г., вписан под № 133, том VІ, вх.рег.№ 2040 от 2008 г., дело 1222, стр.2 на 

Служба по вписванията гр.Кубрат. Продажбата се извършва без земята. 

2. Одобрява определените от лицензиран оценител оценки за продажба на 

енергийните обекти , както следва: 

- трафопост със застроена площ от 51 кв.м., построен върху държавно място – 

УПИ № ХХІ от кв.61 по плана на с.Бисерци, одобрен със заповед № 573 от 1984г,  - 

цена 9 020 лв. (девет хиляди и двадесет лева) без ДДС. 

- трафопост  със застроена площ 37,50 кв.м. в имот с идентификатор 

40422.270.162 по КК и КР на гр.Кубрат, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. 

( номер по предходен план 000162) – цена  9 520,00лв. (девет хиляди петстотин и 

двадесет лева) без ДДС. 

3. На основание чл.45, ал.3 от Закона за данъка върху добавената стойност 

доставката/ сгради не са облагаеми.  По смисъла на §1, т.5 от ДП на ЗДДС "Нови 

сгради" са сградите за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал 

изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за 

ползване по реда на Закона за устройство на територията. 

4. Всички данъци и такси по сделката се дължат от купувача на имотите. 

5. С постъпленията от продажба на посочените в т.1 енергийни обекти да бъде 

погасен частично дългът, поет от Община Кубрат съгласно т.4 от Споразумителен 

протокол от 12.12.2018 г., сключен между „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, ЕИК 

103533691, гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс, Кула-Г, бул. 

Владислав Варненчик №258, от една страна, „В и К Меден кладенец“ ЕООД, ЕИК 

826043792, гр. Кубрат, ул.“Цар Иван Асен II“ №80, от друга страна, и Община Кубрат, 

ЕИК 000505846, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, от трета страна.   

6. Възлага на кмета на община Кубрат да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решенията. 

Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

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

  Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

им пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Изкупуване на енергиен обект от лицензирано енергийно предприятие. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

 

Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Арифова, да чуем становището на двете съвместни 

комисии, които заседаваха... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 



 По точка седма становището на двете комисии е за подкрепа на  

предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Комисиите дават положително становище по предложението за решение. 

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

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Да, заповядайте, Кмете! Във 

връзка с изкупуването на енергийните обекти по двете точки... 

 

АЛКИН НЕБИ: Колеги, да дам само едно разяснение. Трафопостовете се оценяват 

само съоръжението вътре, което е остаряло и затова тази цена от 9020-9050 лв. е самото 

съоръжение. Имаме един трафопост в с. Мъдрево, който нямаме трети потребител и 

затова „Енергоразпределение“ не желае да го изкупи понеже няма законово основание. 

Трафопоста в болницата категорично отказват да го изкупят, защото е бил опасен и се 

ангажират да го изградят изцяло нов. По техни думи основният кабел, който минавал, 

минавал и под болницата. Така бил направен навремето. При въпрос: „Каква е цената 

на зидария, тухли...“,  вика: „Това не го оценява оценителя, ние си правим от тези 

сглобяемите и си слагаме вътре съоръжението. За нас цената е съоръжение, вътре 

самите агрегати“. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпроси след направените разяснения има ли, колеги? Не 

виждам такива... Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 620 

Постъпила е Докладна записка  с № ПР-18/21.08.2019 г. в деловодството на ОбС 

– гр. Кубрат от управителя на ВиК “Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат – Метин 

Мехмедов, относно вземане на решение за продажба на енергиен обект – трафопост, с 

диспечерско наименование “Винпром Кубрат”  20/0.4kV/kVA, находящ се в гр. Кубрат, 

община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I”. 

Съгласно разпоредбите § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за енергетиката Енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от 

съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в 

сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни 

предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от 

съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта 

към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този закон. Тези обекти се 

изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не постигнат споразумение 

за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите от независим 

лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на 

сделката за изкупуване. 

 ВиК “Меден кладенец”  ЕООД гр. Кубрат е собственик на трафопост, с 

диспечерско наименование “Винпром Кубрат”  20/0.4kV/kVA, находящ се в гр. Кубрат, 

община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I”, който по смисъла на § 1,т.23 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката е енергиен обект. 

 

 I. В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, § 4, ал.7 във връзка с ал.1 от Закона за 

енергетиката и чл.147, ал.2 от Търговския закон във връзка с чл.11, ал.1, т.17 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, в качеството си на Общо 

събрание на ВиК “Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат, Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Разрешава продажбата на енергиен обект по смисъла на § 1,т.23 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката на “Електроразпределение 

Север” АД, със седалище и управление – 9009 гр. Варна, район „Владислав 

Варненчик”, бул. „Владислав Варненчик”  № 258, Варна Тауърс – Е, ЕИК:104518621, 

както следва: 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



- трафопост със застроена площ от 21,40 кв.м., с диспечерско наименование “Винпром 

Кубрат”  20/0.4kV/kVA, находящ се в гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. 

„Княз Борис I”. Трафопостът включва две помещения – с размери 3/3/7 м. за страна 

средно напрежение и пристройка с размери 4/3,1 м. за страна ниско напрежение. 

Трафопостът е оборудван с една ТМ 400 kVA. 

 2. Одобрява определената от лицензиран оценител оценка за продажба на 

енергиен обект, както следва:  

- трафопост със застроена площ от 21,40 кв.м., с диспечерско наименование “Винпром 

Кубрат”  20/0.4kV/kVA, находящ се в гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. 

„Княз Борис I” – сумата е в размер на 6 720,00 лв. (шест хиляди седемстотин и двадесет 

лева) без ДДС. Определената по т.2 стойност се  приема от страните като окончателна 

цена на сделката за изкупуване на енергийния обект. 

 3. Страните приемат да заплатят по равно дължимите данъци и такси по 

сделката. 

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

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

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

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: 

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Дом за стари хора с. Тертер – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на 

активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата 

на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Госпожо Арифова, становището на 

двете съвместни комисии, заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

По точка осма комисиите са съгласни кметът на Общината да прехвърли 

дълготраен материален актив – монофазен генератор за ток на Дом за стари хора с. 

Тертер. 

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

 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, становището на двете съвместни 

комисии... 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

И нашите две съвместни комисии подкрепят прехвърлянето на дълготраен 

материален актив – монофазен генератор за ток на Дом за стари хора с. Тертер. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, колеги, въпроси? Не виждам, гласуването е 

поименно. Зачитам имената по списък... 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 621 

През 2019 г. Община Кубрат закупи монофазен генератор за ток 6,5 kW за 

нуждите на Дом за стари хора с. Тертер, който е второстепенен разпоредител с бюджет 

към Община Кубрат. Същият е придобит с целева субсидия от Централния бюджет за 

капиталови разходи за 2019 г. и фигурира  в поименния списък на капиталовите 

разходи към Бюджет 2019 г. на Община Кубрат. Дълготрайният материален актив е на 

стойност 4029,99 лв.        

 

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

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготраен 

материален актив – монофазен генератор за ток 6,5 kW с отчетна стойност 

4029,99 лв. от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на 

Дом за стари хора с. Тертер – второстепенен разпоредител с бюджет към 

Община Кубрат. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на актива от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите 

ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни 

стандарти от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно 

Сметкоплан на бюджетните организации, ДДС №05 от 30.09.2016 г. относно 

Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от 

бюджетните организации. 

3.  Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на директора на Дом 

за стари хора с. Тертер да извърши необходимите счетоводни записвания 

при завеждане на актива в баланса на второстепенния разпоредител с 

бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС №20 от 

14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти 

от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан 

на бюджетните организации, ДДС №05 от 30.09.2016 г. относно Начисляване 

на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните 

организации. 

 

           Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Прехвърляне на извършено енергийно обследване (основен ремонт) на дълготраен 

материален актив от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на 

ЦПЛР – УО “Максим Горки“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет 

към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на 

друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с 

бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Госпожо Арифова, становището на 

двете съвместни комисии, заповядайте! 



 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Членовете на двете комисии изразяват положително становище относно 

прехвърлянето на извършено енергийно обследване на дълготраен материален актив 

от Община Кубрат на ЦПЛР – УО “Максим Горки“ гр. Кубрат. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас относно 

становището на двете съвместни комисии. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Комисиите изразяват съгласие по предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси относно точка девета от дневния ред. Не 

виждам. Гласуването е поименно... 

Проведе се поименно гласуване 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



Р Е Ш Е Н И Е  № 622 

През 2019 г. Община Кубрат възложи на външен изпълнител извършването на 

енергийно обследване на сградата на ЦПЛР – УО „Максим Горки“ гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. Към настоящия момент 

дейността е приключила и общината разполага с доклад от обследване за енергийна 

ефективност с всички придружаващи го документи. Сградата на общежитието, която 

представлява частна общинска собственост е заведена в  баланса  на ЦПЛР – УО 

„Максим Горки“ гр. Кубрат. Със стойността на извършеното енергийно обследва 

следва да се увеличи стойността на жилищната сграда, поради което е необходимо 

извършеният първи етап от основния ремонт – енергийно обследване, да бъде отписан 

от баланса на първостепенния разпоредител с бюджет и заведен в баланса на 

второстепенния разпоредител.       

 

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

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли извършено 

енергийно обследване (основен ремонт) на дълготраен материален актив 

(сграда) в размер на 8 400 лв. (словом: осем хиляди и четиристотин лева и 0 

ст.) от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ЦПЛР – 

УО “Максим Горки“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет 

към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с 

бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на сумата за енергийно обследване на актива от 

баланса на първостепенния разпоредител с бюджет, спазвайки указанията 

на Министъра на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането 

на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС 

№14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните организации, ДДС 

№05 от 30.09.2016 г. относно Начисляване на амортизации на нефинансови 

дълготрайни активи от бюджетните организации. 

3.  Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на директора на 

ЦПЛР – УО “Максим Горки“ гр. Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при завеждане на сумата за енергийно обследване 

(основен ремонт) на актива в баланса на второстепенния разпоредител с 

бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС №20 от 

14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти 

от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан 

на бюджетните организации, ДДС №05 от 30.09.2016 г. относно Начисляване 

на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните 

организации. 

 

           Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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



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

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

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 

Възлагане изпълнението на обществена услуга „Патронажна грижа“, съгласно 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0020-C01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от 

ЕСФ. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Госпожо Арифова, становището на 

двете съвместни комисии... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Относно точка десета двете комисии подкрепят възлагането на изпълнението 

на обществена услуга „Патронажна грижа“ на ОП„ Социални услуги” гр.Кубрат. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Двете комисии излизат с положително становище относно възлагането на 

изпълнението на обществена услуга „Патронажна грижа“ на ОП „Социални услуги” 

гр.Кубрат. 

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

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси? Господин Ахмед Камбер е сред нас - 

Директор на ОП“Социални услуги“-гр.Кубрат за повече подробности...всичко е ясно по 

докладната... Гласуването е поименно, колеги, зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  623 

       Постъпила е докладна записка с вх.№ УД-03-07-122/07.08.2019г. от Ахмед Камбер-

Директор на ОП“Социални услуги“-гр.Кубрат във връзка с възлагане изпълнението на 

обществена услуга, от Община Кубрат в качеството си на бенефициент  по Проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент ІІ” по Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0020-C01 в 

размер на 181 95,52  лева.  

 Със сключването на договора Общината в качеството си на бенефициент, 

самостоятелно възлага предоставянето на услугата „Патронажна грижа“, която се 

определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), при спазване 

изискванията на Решение на комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на 

чл.106, параграф 2 от Договор за функциониране на Европейския съюз за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга , предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на УОИИ (наричано Решението 

или Решение 2012/21/ЕС). Общинският съвет е органът, който по силата на нарочен акт 

(Решение на общински съвет) може да определи по какъв ред ще предостави 

патронажната грижа и ще осъществява контрол върху спазването на приетите от този 

орган нормативни и др. правила.  

 Във формуляра за кандидатстване е предвидено възлагането по предоставянето 

на услугата“Патронажна грижа“, да бъде на ОП”Социални услуги” гр.Кубрат. 

 В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса на 

потребителите, като във Формуляра за кандидатстване в дейността:“ Предоставяне на 

почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда на 

нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в 

невъзможност за самообслужване“, не е предвидена такса за потребителите на 

патронажните грижи. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Кубрат  

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет - Кубрат упълномощава кмета на общината да възложи 

на ОП„ Социални услуги” гр.Кубрат - второстепенен разпоредител с бюджетни 

средства изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по проект № 

BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в община 

Кубрат “. 

 2. Общински съвет-Кубрат упълномощава Кмета на Община Кубрат, да 

извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на 

решението. 

 3. Допълва предмета на дейност раздел ІІІ чл.8 от Правилника за дейността 

на специализирано звено Общинско предприятие за Социални услуги” гр.Кубрат с 

текст „изпълнява услугата по патронажни грижи по Проект „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания” по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0020-C01 по процедура 

BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 

година , финансирана от ЕСФ. 

 4. Финансираните от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ 

услуги по патронажна грижа одобрени за изпълнение по Договор BG05M9OP001-

2.040-0020-C01 от 07.05.2019 г. да се ползват от потребителите без заплащане на 

такса. 

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

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

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

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

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината – г-н Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Госпожо Арифова, становището на 

двете съвместни комисии... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Комисиите подкрепят допълването на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Кубрат за 2019 г. и 

извършването на  продажба на имот в с. Бисерци. 

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



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище на 

двете съвместни комисии. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

И нашите две комисии подкрепят предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Ако нямате, преминаваме към 

гласуване, което е поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 624 

Община Кубрат е собственик на имот в с.Бисерци, представляващ незастроен 

УПИ № VІІІ-426  от кв.40 с площ 798 кв.м., административен адрес ул.Добруджа № 5. 
Имотът е силно охрастен, от години не се ползва и не носи приходи на общината. 

За имота има съставен Акт № 6837 за поправка на АЧОС № 200 от 24.09.1997г. 

вписан с вх.№ 1618 от 09.08.2019г., акт № 112, том 6, дело 1107/2019г., стр.47097. 

Има проявен интерес за закупуването му с което ще допринесе за 

благоустрояване на района и създаване на по-благоприятна среда за живеене в селото. 

Имотът не е включен Програмата за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост в Община Кубрат през 2019г. приета с Решение № 514 по 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



Протокол № 51/31.01.2019г. и допълнена с решение № 574 по Протокол № 

54/24.04.2019г. на Общински съвет Кубрат. 

Изготвена е пазарна оценка  от оценител на имоти със сертификат за 

оценителска правоспособност, рег.№ 100101710 от 23.08.2010г, която е в размер на 

3750,00лв. без ДДС. Данъчната оценка, съгласно удостоверение № 6703001058 от 

09.08.2019г. на Община Кубрат е на стойност 4 927,70 лв.  

Съгласно чл. 41, ал.2  от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни 

права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-

ниски от данъчните им оценки, като в случая данъчната оценка е по-висока от 

пазарната.  Имотът следва да се продаде по цена 4927,70 лв. без ДДС. 

 Предвид гореизложеното,  Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.3а, ал.2 от 

Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет реши: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2019 г. приета с Решение № 514 по Протокол № 

51/31.01.2019г. и допълнена с решение № 574 по Протокол № 54/24.04.2019г. на 

Общински съвет Кубрат като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

БУКВА „Б“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРОДАДЕ, следния  имот общинска собственост: 

 

- незастроен УПИ с № VІІІ-426 от кв.40 по плана на с.Бисерци с площ 798 кв.м. 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА , чл.35, ал.1 и 41, ал.2 от ЗОС и чл.27 

и чл.28, ал.1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи-общинска собственост 

Общинският съвет реши: 

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

Бисерци, общ. Кубрат, обл. Разград, ул.Добруджа № 5, представляващ незастроен УПИ 

№ VІІІ-426 (римско осем, тире, четиристотин двадесет и шест) от кв.40 (четиридесет) с 

площ 798 (седемстотин деветдесет и осем) кв.м.,  по ПУП на с.Бисерци, одобрен със 

заповед № 573/1984г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на 

трайно ползване: ниско жилищно застрояване; при граници на имота при съседи: север 

- УПИ № ІV-425, изток - УПИ № VІ-422, УПИ № VІІ-421, юг– улица- Добруджа, запад 

– УПИ № ІХ-426 

Определя  начална тръжна цена от 5914,00 лв. (пет хиляди деветстотин и 

четиринадесет лева) с ДДС, въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на 

имоти, със сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 

г. в размер на 3750,00 лв.без ДДС и данъчна оценка в размер на 4927,70 лв. 



2. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе търга, определи със заповед 

спечелилия 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. 

Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

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

  Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

им пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Госпожо Арифова, становището на 

двете съвместни комисии по бюджет и финанси и социални дейности, заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Двете съвместни комисии са за удължаване на срока на договор за наем за 

общински жилищен имот. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите две комисии подкрепят предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно удължаването на договора 

за наем? Желаещи за изказване? Не виждам такива. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 625 

 

 На  06.11.2013 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр.Кубрат, ул.“Осми март“ №10, вх.Б, ет.3, ап.11, с ид. 40422.505.1703.3.31 по КК и КР 

на града с Шенай Ш. Мехмедова, със срок от 06.11.2013г. до 06.11.2016г. . Договора е 

вписан под №121, том.4, вх.рег. №1839 от 20.11.2013г. в Служба по вписванията 
гр.Кубрат. 

 На основание чл.12, ал.5 от Наредба №14 за условията и реда за установяване на 

жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински съвет-

Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 06.11.2013г., с който е удължен срока с 

3 години – до 06.11.2019г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. №807, том 1, акт. 

№224 от 07.04.2017г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 Позовавайки се на чл.12, ал.7 от Наредба №14 на Общински съвет-Кубрат, 

Шенай Ш. Мехмедова със Заявление с вх. №УД-02-22-489 от 17.07.2019г. е поискала 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същата редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

  Във връзка с гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и 

подадена молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал.1 от ЗОС и чл.12, ал.7 от Наредба №14 

за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общински съвет-Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

1. Удължава срока на договора за наем на Шенай Ш. Мехмедова – наемател на 

общинско жилище с ид. 40422.505.1703.3.31 в гр.Кубрат, ул.“Осми март“ №10, вх.Б, 

ет.3, ап.11 с 2 години – до 06.11.2021г. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателя по т.1 и сключи анекс към договора. 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



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

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

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

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: 
Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – общинска 

собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. 

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

Заместник-кметът на общината – г-жа Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Госпожо Арифова, становището на двете 

съвместни комисии. 

 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 По точка тринадесета комисиите излизат с положително становище относно 

отдаването под наем на части от недвижим имот – общинска собственост за 

здравни дейности. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Антонов, заповядайте за становище... 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии също са съгласни с отдаването под наем на 

части от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка тринадесета от дневния 

ред? Не виждам такива, гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 626 

 

В чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост е предвидена възможността с 

решение на общинския съвет да се отдават под наем без търг или конкурс свободни 

нежилищни имоти - общинска собственост за здравни, образователни и социални 

дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. Въз основа на 

решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или 

от оправомощено от него длъжностно лице. 

На горе цитираното основание със свое решение № 132 по протокол № 14 от 

30.08.2016г. Общински съвет Кубрат е дал съгласие да се сключи договор без търг и 

конкурс в общински имот в гр.Кубрат - сграда построена УПИ № І-Районна болница от 

кв.108 по ПУП на гр.Кубрат за здравни дейности, представляващ кабинет № 4 от 

самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.3111.26.14 с д-р Селчук Салъфов по 

дентална медицина. Сключения с него договор изтича на 01.10.2019г. Постъпило е 

искане с вх.№ УД-02-22-544 от 13.08.2019г. за сключване на нов договор. 

 Предвид изложеното, се счита за целесъобразно имота - общинска собственост 

да се отдаде под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението. 

 На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем без търг и конкурс за срок от 5 

години, за здравни дейности, кабинет № 4 с площ 14,62 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и 

санитарен възел в размер на 11,42 кв.м., от самостоятелно обособен обект с 

идентификатор 40422.505.3111.26.14 в общинска сграда, построена в УПИ № І-Районна 

болница от кв.108 по ПУП на гр.Кубрат, ул. Княз Борис І  № 22, ет.3 на „Д-р Селчук 

Салъфов – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална 

медицина“ ЕООД, ЕИК 203804510, с месечен наем в размер на 74,10 лв., определен по 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



тарифата в приложение № 1 към на Наредба № 4 на Общински съвет-Кубрат за реда за 

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

2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да сключи договор за отдаване под наем 

на кабинета при условията определени в т.1. 

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” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 

Обявяване на имоти публична общинска собственост, за имоти частна общинска 

собственост в землището на с.Божурово. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Госпожо Арифова, да чуем 

становището на двете съвместни комисии! 

 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Относно точка четиринадесета комисиите са съгласни с така направеното 

предложение за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите две комисии също подкрепят така направеното 

предложение за решение. 

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

 

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

точка четиринадесета от дневния ред? Не виждам такива. Зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 627 

 

 Настоящото решение е за обявяване на имоти публична общинска собственост, 
за имоти частна общинска собственост в землището на с.Божурово. Съгласно чл. 18. 

ал.1 от Закона за водите, собствеността на общината върху водите, водните обекти, 

водностопанските системи и съоръжения е публична и частна общинска собственост. 

 С решение  № 278 по Протокол № 29 от 31.07.2017г. Общински съвет – Кубрат е 

променил начина на трайно ползване на имот с идентификатор 05058.333.37 по КК и 

КР на с.Божурово с площ 22095 кв.м. (номер по предходен план 000023) и имот с 

идентификатор 05058.333.41 по КК и КР на с.Божурово с площ 10725 кв.м. (номер по 

предходен план 000024) от „водоем“ в „рибарник“. Основание за това е извършеното 

обследване на хидроинженер  отностно техническо-експлоатационното състояние на 

имотите от което е видно, че водосборната им област е малка, завиряването им се 

извършва от повърхностни води и валежи, нямат водомерни рейки, нямат изградени 

водовземания, нямат основен изпускател и във връзка с това не отговарят на 

определението за язовир, дадено в параграф 1, т.94 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за водите. 

 За имот идентификатор 05058.333.37 по КК и КР на с.Божурово с площ 22095 

кв.м. (номер по предходен план 000023) има съставен АПОС № 6421 от 14.09.2017г. 

вписан  с вх.рег.№ 2589 от 19.09.2017г., акт № 9, том 9, дело 1644 имотна партида 1157. 

За имот с идентификатор 05058.333.41 по КК и КР на с.Божурово с площ 10725 кв.м. 

(номер по предходен план 000024) има съставен АПОС № № 6422 от 14.09.2017г. 

вписан  с вх.рег.№ 2588 от 19.09.2017г., акт № 8, том 9, дело 1643 имотна партида 2906. 

В момента рибарниците не се стопанисват, същите са силно охрастени и заблатени. С 

промяна на статута на имотите от публична в частна общинска собственост значително 

ще се облекчи предоставянето им под наем, за което има постъпвали многократно 

искания. Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ) по отношение на водите, 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



водните обекти и водностопанските системи и съоръжения – общинска собственост, се 

прилага Закона за общинската собственост (ЗОС), доколкото със ЗВ и Закона за 

сдружения за напояване не е предвидено друго.  

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за водите, чл.3, ал.2 от 

Наредба № 4 за реда за управление и разпореждане с имот и вещи-общинска 

собственост,  Общински съвет-Кубрат   

Р Е Ш И: 

 Обявява следните имоти: 

 с идентификатор 05058.333.37 по КК и КР на с.Божурово с площ 22095 кв.м. 

(номер по предходен план 000023) с НТП: рибарник и  

 с идентификатор 05058.333.41 по КК и КР на с.Божурово с площ 10725 кв.м. 

(номер по предходен план 000024) с НТП: рибарник 

за частна общинска собственост. 

 Задължава кмета на Община Кубрат да извърши действията по чл.60, ал.1 от 

Закона за общинската собственост. 

           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” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: 

Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху   имот с 

идентификатор 40422.294.938 по КК и КР на гр.Кубрат. 

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

Заместник-кметът на общината – г-жа Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Госпожо Арифова, становището на двете 

съвместни комисии, които заседаваха. 

 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Относно точка петнадесета двете комисии са съгласни с предложението за 

решение. 

 Гласували:  „за”- 8, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 Г-н Павлин Петров не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас. 

 



 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии подкрепят предложението за решение. 

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

 Г-н Павлин Петров не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка петнадесета от 

дневния ред? Не виждам такива. Гласуването е поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 628 

 

 В Община Кубрат е постъпило заявление от Силвия Петрова, с постоянен адрес: 

гр.Кубрат, ул. „Осми март“ №17, която във връзка с поет ангажимент за биологично 

производство, желае да й се учреди право на ползване за срок от 10 години върху площ 

от 2,000 декара, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 40422.294.938 

по КК и КР на гр.Кубрат и GPS координати: X 43.774258, Y 26.482982. 

 Заявлението е входирано в деловодството на Община Кубрат с Вх.№ УД-02-22-

537 /07.08.02019 г. Към настоящия момент лицето има постоянен пчелин с 80 бр. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман отсъства 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед отсъства 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил отсъства 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 

Павлин Петров не гласува, 

съгл. чл.37 от 

ЗМСМА 

16 Пламен Петров отсъства 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър отсъства 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



пчелни кошери, регистриран в БАБХ-Разград с  Регистрационен № 7341-0189 на адрес: 

с.Сеслав, ул.Абритус № 8, видно от представено копие на Ветеринарномедицинския 

дневник на пчелина.  

 За имот с идентификатор 40422.294.938 по КК и КР на гр.Кубрат има съставен 

АЧОС № 6807 от 24.04.2019г. вписан под № 118, том.3, вх.рег.№ 761 от 07.05.2019 г., 

дело 530, имотна партида 46593 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството (ЗП), пчелните семейства 

могат да се настаняват върху земеделски земи или горски територии- общинска 

собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни 

семейства, общината учредява право на ползване, при условията регламентирани в 

чл.13 от същия закон. 

Изпълнени са условията на чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството – заявителят 

притежава над 10 броя пчелни семейства.  

В чл.13, ал.2 от Закона за пчеларството се регламентира кога и при какви 

условия, по изключение не се прилага ограничението за отстояние от 2,5 км между 

пчелините, определено в чл.11,ал.1,т.1 от същия закон, а именно  – когато района е зает 

от растителност с обилно нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни 

медоносни видове не е небходимо да се спазва отстоянието в радиус от 2,5 км да не са 

настанени повече от 50 броя пчелни семейства.  

В тази връзка  за имот с идентификатор  40422.294.938 в землището на 

гр.Кубрат, ЕКАТТЕ 40422  сме получили писмо с Изх.№ 128/11.06.2019 г.  управителя 

на „Кубратска гора“ ЕООД – инж.Хасанов, с който ни информира, че районът   в имот с 

идентификатор  40422.294.938 в землището на гр.Кубрат е зает от растителност с 

обилно нектароотделяне- акациеви и липови масиви. 

Съгласно редакцията на чл.71, ал.7 от Закона за горите „Учредяването на право 

на ползване върху поземлени имоти в горски територии по чл.69, ал.3, както и 

издаването на разрешение по чл.70, ал. 6 е безвъзмездно“.  

  След като са изпълнени условията на чл.11, ал.2 и чл.13, ал.2  и от Закона за 

пчеларството, общински съвет Кубрат е в правото си да обсъди и да разреши на  

Силвия Петрова да настани пчелните си семейства в горепосочения общински горски 

имот. 

Правото на ползване върху поземлени имот в горски територии - общинска 

собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за 

пчеларството се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет. Във 

връзка с приложението на специалния закон (Закон за пчеларството), чл.39, ал.3 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС) предвижда в случаите, когато лицата, на 

които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без 

търг или конкурс. Срокът на правото на ползване се определя от  общинския съвет и не 

може да бъде по-дълъг от 10 / десет/ години. Въз основа на решението на общинския 

съвет,  кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

Воден от горните мотиви, Общински съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 



1. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.3а, ал.2 от 

Наредба № 4 на Общински съвет-Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет реши: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2019 г. приета с Решение № 514 по Протокол № 51 от 

31.01.2019 г., като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

БУКВА „В“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ: 

1.1.  Част от имот с идентификатор 40422.294.938 (четири нула четири две две 

точка две девет четири точка девет три осем) в размер на 2000 кв.м. ( две хиляди кв.м.) 

по КК и КР на гр.Кубрат, целият с площ 6047745/шест милиона четиридесет и седем 

хиляди седемстотин четиридесет и пет кв.м. с начин на трайно ползване: смесена гора. 

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, т.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от 

Закона за общинската собственост, чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, 

чл.11,ал.1и ал.2, чл.12 и чл.13 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.2 от Наредба №4 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост Общинският съвет РЕШИ: 

2.1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за  срок от 

10 години за устройване на постоянен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството с 

над 10 пчелни семейства, на Силвия Петрова с постоянен адрес: гр. Кубрат, 

обл.Разград, ул. „Осми март“ № 17,вх.Г, ет.1, ап.4,  върху площ от 2000 /две хиляди/ 

кв.м., представляващи част от имот с идентификатор  40422.294.938  по КК и КР на 

гр.Кубрат, одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009 г. на Изп.директор на АГКК. За 

имота има  съставен АЧОС № 6807 от 24.04.2019г. вписан под № 118, том.3, вх.рег.№ 

761 от 07.05.2019 г., дело 530, имотна партида 46593 на Служба по вписванията 

гр.Кубрат. 

   2.2.  Упълномощава  Кмета  на Община Кубрат да издаде заповед и да сключи 

договор със Силвия Петрова за учредяване безвъзмездно право на ползване за  срок от 

10 години за устройване на постоянен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството. 

 

 Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и на 

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

Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд –Разград. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 14 (четиринадесет), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 Г-н Павлин Петров не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 



ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: 

Определяне на градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще 

бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица. 

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

Заместник-кметът на общината – г-жа Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви! Госпожо Арифова, становището на двете 

съвместни комисии... 

 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Относно точката единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите комисии подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако нямате въпроси, който е съгласен, моля 

да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 629 

 

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта определя  

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси . 

Съгласно чл. 18. (1) от Наредбата: “Общинските съвети определят 

градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени 

за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на 

норматив за относителен дял на тези курсове, както следва: 

1. за превози по градски линии - 35 % от общия брой курсове; 

2. за превози по междуселищни линии - 35 % от общия брой курсове по 

линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните 

линии от квотата на общината.“ 

Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица при 



изпълнение на курсовете по линиите е най-малко 10 % от всички автобуси за 

превоз по основните и допълнителните линии. 

 Предвид  съображенията изложени по-горе и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал.1 

от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси като се позове 

на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на 

Министерството на транспорта (Загл. изм. ДВ, бр.44 от 2011г.), информационните 

технологии и съобщенията, Общинския съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Определя градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които 

ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица 

съгласно /Приложение №1-неразделна част от настоящото решение/. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и  

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

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

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

 

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

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: 

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

периода от м. януари 2019г.  до м. юни 2019г. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

 

Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Арифова, становището на двете съвместни комисии... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Становището на комисиите е положително относно предложението за 

решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище. 

 

 

 



АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и 

ПККУСДОСЕ от съвместната им комисия): 

Двете комисии са за приемане на предложението за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако нямате въпроси към предложения 

отчет, моля с вдигане на ръка, който е „за“... 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 630 

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

администрация Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два 

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

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

Правилника на ОбС. 

В настоящия отчет за дейността на Общинския съвет са представени 

статистически данни за първото шестмесечие на 2019г., свързани както с проведените 

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

решения и обобщена информация относно Общинския съвет.  

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

ЗМСМА, Общински съвет – Кубрат  

Р Е Ш И: 

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

комисии за периода от м. януари 2019г. до м. юни 2019г. включително. 

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. 

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

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към точка Разни, колеги, ако имате въпроси, сега 

е момента. Заповядайте, г-жо Димитрова! 

ИВА ДИМИТРОВА: Моят въпрос е искам да знам как е протекло заседанието на 

Асоциацията по В и К и какво налага повишаването на цената на водата. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, ще Ви бъде изпратен и протокола от заседанието. 

Заповядайте, г-н Неби! 



АЛКИН НЕБИ: Както знаете, колеги, имахме едно отложено заседание. Повторно 

взехме решение, на повторното решение не се приеха Бизнес плана за развитие на 

дейността на „Водоснобдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, но КЕВР въпреки всичко 

одобрява вдигането на цената. Като там бяха „против“: общ.Лозница, общ.Цар Калоян, 

общ.Завет, общ. Кубрат и общ.Разград - „въздържал се“. Не се прие Бизнес плана, но 

имаше постъпления от Управителя на В и К – г-н Иванов в КЕВР и КЕВР... 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ: 3.60 лв. 

 

АЛКИН НЕБИ: Да. 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ: Честито! 

 

АЛКИН НЕБИ: Ние ще го разпространим, че ние не сме го подкрепили, че ние не сме 

взели решение, даже за Асоциацията имаше пак „въздържал се“. За самата Асоциация. 

И аз го разбирам от в. „Екип7“. Колеги, аз като съм застанал, да използвам и трибуната 

да дам едно разяснение за Горичево-Сеслав проекта. Имаше много спекулации 

„подарихме парите, окрадохме Община Кубрат, 5 милиона отидоха в други фирми...“. 

Проекта се осъществява, вчера са положени около 700 м. асфалт, като уверението на 

фирмата изпълнител, надзор и проектантите, с които понеделник имахме среща е, че до 

два месеца ще свършат всички пътища като подобекти. И Сеслав, и Горичево, и 

Горичево-Божурово. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, други въпроси? Не виждам 

такива. Закривам редовното заседание на Общински съвет-Кубрат. Благодаря Ви! 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    /П/ 

          / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

     ПРОТОКОЛИСТ:     ................./п/............... 

         / Х. Топал / 


