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0ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

======================================================= 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 15 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 27.01.2021 г. /сряда/ в 14:00 

часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл. 

23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

/Мандат 2019г.-2023г./. 

 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов. 

 

Присъстваха още: Алкин Неби - кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз – зам.-

кмет на Община Кубрат, служители в общинска администрация, кметове на кметства, 

граждани и медии. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

   Уважаеми господин Кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми Заместник - кмет на Община Кубрат,  

Уважаеми Кметове по населени места, 

   Представители на общинската администрация, уважаеми граждани. 

   Преди да започнем с днешното заседание, както знаете преди няколко дни, ни напусна 

бивш общински съветник с няколко мандата зад себе си, служещ на гражданите на Община 

Кубрат, на администрацията и с ползотворна работа в Общински съвет, господин Павлин 

Петров. Моля, с едноминутно мълчание да почетем паметта му!  

 

 

ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ В ПАМЕТ НА ПАВЛИН ПЕТРОВ!!! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви!  

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

администрация (ЗМСМА) е свикано днешното заседание на Общински съвет – Кубрат. В 

залата са се регистрирали 20 /двадесет/ общински съветници. Може да вземаме законови 
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решения. С пожелания за здрава и успешна, ползотворна година, както на Общински съвет, 

така и на цялата администрация и на жителите на Община Кубрат. Както казвам всеки път, 

нека бъдем пример за толерантност, разбирателство и взаимоуважение, и да продължим да 

градим и изграждаме Община Кубрат и да я тласкаме напред. 

 Колеги, по предварителния дневен ред, който е представен на вашето внимание - 

предложения, желаещи за изказвания? Не виждам такива. Който е съгласен с така 

направения проекто - дневен ред, моля да гласува, с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване... 

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

„въздържал се” - няма, прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Приемане на Годишен отчет за 2020 година за 

изпълнение на  Програмата за управление  за периода 

2019-2023 година, съгласно изискванията на чл.44, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, на Алкин Неби,  избран за кмет на 

община Кубрат с Решение на общинска избирателна 

комисия  №175-МИ от 04.11.2019г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 
Приемане отчета за дейността на Общински съвет – гр. 

Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 

2020г. до месец декември 2020г.    

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС 

– Кубрат 

3. 
Одобряване на Годишен доклад за 2020г. по Общински 

план за развитие на Община Кубрат за периода 2014–

2020г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат  

4. 

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 

Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община 

Кубрат за 2020г. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

5. 
Отчет за изпълнение на Програмата  за опазване на 

околната среда на територията на Община Кубрат през 

2020г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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6. 
Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Кубрат за 2021г. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

7. 
Приемане Програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Кубрат през 

2021г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 

Одобряване на общата численост и структурата на 

Общинска администрация – Кубрат, в сила от 

01.01.2021г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 
Определяне на основните месечни заплати на кметовете 

на кметства в Община Кубрат, считано от 01.01.2021г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. Приемане бюджета на Община Кубрат за 2021г. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

11. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Кубрат за 

обществения ред в Община Кубрат. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС 

– Кубрат 

12. 

Придобиване на дълготрайни материални активи за 

снегопочистване на общинска пътна мрежа на 

територията на Община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

13. 

Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския 

бюджет в размер на 15 000 /петнадесет хиляди лева/ лв. 

на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

14. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно 

предложение „Патронажна грижа + в община Кубрат“ 

по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +, по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

15. 

Даване на съгласие за предоставяне  под наем на имоти – 

полски пътища, попадащи в масиви за ползване за 

стопанската 2020/2021г. на територията на Община 

Кубрат и определяне на цена за ползването им. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

16. 16.   Одобряване на схема за преместваеми обекти /павилиони 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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и  щандови маси за временен пазар за сергийна търговия/ 

по  чл. 56, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 55 за ПИ 

40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл.  

чл.   3а, ал. 1, във вр. с чл  7 от Наредба № 7 на   

ОбСОбщински съвет - Кубрат.      

17. 
Утвърждаване на списък на общинските жилища по 

своето предназначение. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

18. 

Учредяване право на ползване за устройване на 

постоянен пчелин върху имот от Общинския горски 

фонд с идентификатор 03575.60.419 в землището на село 

Беловец, община Кубрат. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

19. РАЗНИ.  

 
 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. Дневният ред е приет. Състоящ се от 

деветнадесет точки. По първа точка - относно: Приемане на Годишен отчет за 2020 година за 

изпълнение на  Програмата за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно 

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

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

избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019г. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на Годишен отчет за 2020 година за изпълнение на  

Програмата за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 

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

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

№ 175-МИ от 04.11.2019г.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Кубрат, 

Уважаеми Заместник – кмет на Община Кубрат, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми 

Кметове по населени места, Общинска администрация, Уважаема медия и граждани на 

Община Кубрат! 

 Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, моля за становища на 

комисиите! Господин Байрактаров, нека да започнем с вас и да чуем становища на двете 

съвместни комисии, които заседаваха Комисията по евроинтеграция, икономическо 
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развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ).  

 Добър ден на всички! По точка първа, членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишен отчет за 2020 

година за изпълнение на  Програмата  за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно 

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

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

избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019г. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ - няма ; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата на двете 

съвместни комисии, които заседаваха - на  Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по 

законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 Добър ден на всички от мен! По точка първа от дневния ред, членовете на комисиите 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишен 

отчет за 2020 година за изпълнение на  Програмата  за управление  за периода 2019-2023 

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

местната администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на 

общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019г. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ - няма; 
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 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, ако са възникнали… Госпожо Цонева, 

заповядайте! 

НИНА ЦОНЕВА: Относно тази реконструкция на екопътека и прилежащата и рекреационна 

зона за отдих, за самата екопътека в какъв ход е там? Предвижда ли се нещо? Нали говорим 

за пътеката до хижата, нали така? 

АЛКИН НЕБИ: Предстои обществена поръчка. 

НИНА ЦОНЕВА: А какво? Планира се цялата отсечка или.... да припомним още веднъж, 

ако не възразявате. 

АЛКИН НЕБИ: Екопътеката е кандидатствана на два етапа: на първи и на втори етап - от 

бензиностанцията на Минчо до хижата където се намира. Предвидени са десетки барбекюта, 

детски съоръжения, велоалея, асфалтиране. С камък се правят огнища, защото трябва да бъде 

и туристическа атракция. И в момента се подготвя за обществена поръчка. 

НИНА ЦОНЕВА: А предвижда ли се някакъв срок? 

АЛКИН НЕБИ: След обявяване на обществената поръчка, след избор на изпълнител и 

самият изпълнител казва за колко време ще е готово. 

НИНА ЦОНЕВА: До края на годината можем ли да очакваме или не може да се предвиди? 

АЛКИН НЕБИ: Ако няма обжалване на поръчката, до края на годината би трябвало да 

стане. Ако не стане прехвърляме за 2022 година. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси? Господин Бедиханов! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Неби, за да не повтаряме и следващата година, това което 

сега аз ще задам като въпрос, ще помоля в отчета за следващата година да фигурирате и 

нещата, които в момента се работи, които не са изпълнени. Не само това, което се изпълнява. 

Защото общинските съветници не знаят до къде са стигнали, до къде вие сте стигнали с 

Решенията на Общинския съвет. Значи, гласуваме нещо и така си остава и очакваме от вас, 

наистина в новогодишния си отчет да споменете за екопътеката, очакваме да ли е направено 

това обследване за кандидатстване по Норвежкия финансов механизъм – тези неща вълнуват 

обществото и очаквам наистина във вашия годишен доклад да фигурират тези неща. Не да ви 

питаме едно по едно. Ето, моят въпросът е подобен на въпроса на госпожа Цонева. 
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Направено ли е това обследване или тепърва ще се прави, защото в бюджета, както ще видим 

след малко – това перо липсва! Това значи или  е направено, обследването е платено или вие 

по някакъв начин сте го изключили, както сте изключили, например ще видим в бюджета 

после един път за Севар, който основен ремонт беше заложен  в бюджета, сега го няма, а и 

тука го няма. Не става ясно, наистина не става. 

АЛКИН НЕБИ: Сега, процедурата е такава: първо кметът иска разрешение от Общинския 

съвет да кандидатства по проект, след като вземе разрешението, каквото изисква проекта го 

правиш – обследване трябва да има, за да кандидатстваш с проект. Когато е направено нещо, 

абсолютно всичко не можем да напишем в един доклад. Първо трябва да обследват сградата, 

улично осветление, после кандидатстваш и казваш – това са ни показателите, аз искам да 

санирам, аз искам да осветя, защото не ми стига. И въз основа на проекта, правиш оценки и 

се класират кандидати. Обследване има. Да, направено е… и не е в бюджета. Задължително 

условие, трябва да има обследване. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги, възникват ли? Желаещи за изказвания по 

първа точка от дневния ред? Не виждам други въпроси. Който е съгласен с така предложения 

годишен отчет за 2020 година, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 171 

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

местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет 

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

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

изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския 

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

                  С Решение № 10 от Протокол № 2 от 28.11.2019 г. на Общински съвет-

Кубрат е приета Програма  за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно 

изискванията на чл. 44, ал. 5 от закона за местното самоуправление и местната 

администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с решение на 

общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019 г. В същата са описани 

основните, цели, приоритети и дейности за изпълнение и очакваните резултати, 

свързани с развитието община Кубрат.  

          През изминалата 2020 година се положиха големи усилия за постигане на 

заложените в програмата основни цели. Всички дейности по програмата се изпълняват, 

като през 2020 г. отново се наблегна на изпълнението на проекти, свързани с 

подобряването на техническата и социалната инфраструктура, както и на проекти със 

социална насоченост. Един от най-големите проблеми, с преодоляването на който се 

зае Община Кубрат, е ограничаване разпространението на заразата от COVID-19, 

превърнала се в пандемия в световен мащаб. 
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                  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с 

чл. 44, ал. 5, изречение 3 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и 

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

общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен отчет за 2020 година за изпълнение на  Програмата  

за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби, 

избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия № 

175-МИ от 04.11.2019г. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

    

 Резултати от гласуването: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – 4 (четири), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С четирима „Против“, точка първа от дневния ред е 

приета. Преминаваме към втора точка от дневния ред, относно: Приемане отчета за 

дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 

2020г. до месец декември 2020г.     

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

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

периода от месец юли 2020г. до месец декември 2020г.     

                   Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС Кубрат 

 Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете 

съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и 

финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, 

култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

 По точка втора, общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно: Приемане отчета за дейността на 

Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 2020г. до месец 

декември 2020г.    

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

   

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка втора от дневния ред, общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Приемане отчета за дейността 

на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 2020г. до 

месец декември 2020г.    

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, във връзка с представения Отчет за дейността 

на Общинския съвет, направи ми впечатление, че някои колеги се въздържат. И си 

направих труда, а и в справката в Решенията на Общинския съвет за 2020 година в частност 

второто шестмесечие, защото сега отчитаме този период, въпреки намиращата се опозиция 

в Общински съвет – гр. Кубрат, от 61 /шестдесет и едно/ Решения, опозицията е гласувала 



  

10 / 98 

  

за 37 /тридесет и седем/ Решения със „За“, „Против“ – 9 /девет/ Решения и „Въздържали се“ 

– 15 /петнадесет/ Решения. Което ме учудва, като в комисии защо се въздържаме, като 

цялостна дейност подкрепяме, като цяло предложенията, както на кмета, така и на 

администрацията, така и на моите предложения. Ако имате въпроси преди да го гласуваме, 

просто исках да отбележа. Ако се интересувате за първото шестмесечие по-добри са 

показателите... Направи ми впечатление. Да, госпожо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не знам дали си спомняте на гласуването на вашият отчет за първото 

шестмесечие стана въпрос... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: На вашият или на нашият отчет? 

 

    НИНА ЦОНЕВА: Как да кажа... вие кажете! 

 

   ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нашият отчет, аз го внасям просто, това трябва да ви е ясно! 

 

   НИНА ЦОНЕВА: Добре, да, точно тогава направих предложение и зададох въпрос.     

Въздържанието, поне за мене, е от тази гледна точка и хубаво правите статистика, каква 

друга статистика водите, освен присъстващи, отсъстващи, „За“  и „Против“ гласували? Има 

ли друга статистика, която правите? Примерно: кой се е изказал, кой какво е предложил от 

общинските съветници, защото всеки представлява избирателите. Какво се е решило, прието 

ли е? Защо… смисъл причини чак, вероятно няма … много подробно ще стане. Нали, в такъв 

смисъл. Отчетът за мене лично трябва да има друг фокус – това за мене е резюме на 

Протоколите от проведените заседания. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото това е работата на Общински съвет. Отчетът обобщава  

работата на Общински съвет. Какво сме свършили, защото след приемането на Решение е 

свършена работата. Предложенията обясних  и предния път. Не искам да се повтаряме. 

   

      НИНА ЦОНЕВА: Но понеже повдигнахте въпроса, аз затова реших, че е уместно да    

напомня, но все пак това не знам дали е формуляр, който попълвате или в свободен текст, 

който по ваше усмотрение, вие го оформяте като доклад. 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Докладът отчита Решенията и какво сме направили в тази зала или в 

друга, където се събираме. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Според вас другата информация не е важна...  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Каква друга информация има...? 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Има, нали… Вие посочване, че задълбочено се разглеждат, като някои 

предложения даже не достигат до колегите, както вече знаем - камо ли да обществеността. За 

мене това е важно. Нали... да се знае, че се обсъждат, защото никой не представя лични 
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прищевки на тези комисии или на тези заседания. Всеки осъзнава отговорността, която носи, 

така че, това е. Въздържанието от моя страна, вярвам, че и колегите ме подкрепят, е свързано 

с това. Защото Общинският съвет се поставя под общ знаменател. Никой не казва този 

съветник, онзи съветник, нали така? 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, да! 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Хубаво е според мен, статистика като се води, да се отбелязват – брой 

изказвания има на много места. Общинските съвети се отчитат – кой се е изказал, какво е 

предложил в полза на обществото, какво предложение е дал.... 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да го направя ли за предложенията за следващия път? 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Задължително! Още доста неща… 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И колко са важни като предложения също ще обобщим. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Според мене трябва справедливо. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има още неща, които могат да се включат в този отчет. 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Съответно и аз очаквам някакъв по-подробен отчет. Имали ли сме 

затруднения в някоя посока, препънали ли сме се някъде, законно да се анализира това нещо, 

за да не се допуска пак. Имахме един случай с доброволно напускане на съветник, който 

изобщо не е споменато тука, защо се стигна до там? Вие искате нали да приемаме решения в 

името на обществото, но от ваша страна има малко неразбирателство, бих се изразил. Защо 

се стигна дотам, направихте ли анализ на това ваше поведение, защото ние не сме го 

поставяли на въпрос. Ето сега го поставям, защото според вас, ние не трябва да гласуваме 

„Въздържал се“, значи това е наше право. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не го казах това! Аз отбелязах Общински съвет, какво е взел като 

решение. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но това не е влязло в отчета, какво се случи. Но това е много важно 

нещо, това се случи през последните шест месеца, точно когато е, за който период се отчита. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, цитирал съм Решението на ОИК – Кубрат – тя е органът! Но съм 

отбелязал, казвате, че не съм, а съм отбелязал! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да - за новия общински съветник, ок. За госпожа Андонова ли? 

 



  

12 / 98 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! Решението на ОИК – Кубрат за прекратяване предсрочно 

пълномощията на общинския съветник и Решението за избиране на новия общински 

съветник. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Добре. Ето такива неща например, трябва да се анализират, да се 

види, защото...  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние ли сме хората, които трябва да ги анализираме?! Има си орган за 

цялата работа, господин Бедиханов! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Напротив... Вие сте Председател на Общински съвет! 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, така е! И аз ви представих цялата документация и коментирахме 

в точка Разни но ваш въпрос. 

  

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: В крайна сметка ОИК взема Решение, което е правилно, нали така? 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, трябва да обърнем внимание, значи на отчета като важност 

какво е извършило през шестмесечието си. Ако почнем в точка Разни: това беше 

предложението, защото е от нас, защо не го включихте... както и да.  

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, в Правилника наистина има право човек, когато е гласувал 

„Против“ да каже защо е гласувал, но защо е гласувал “Въздържал се“ нали… Ето, ние ви 

обяснихме преди да сме гласували даже. Очаквам наистина малко по-подробен отчет. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Желаещи за изказвания? Няма такива. Който 

е съгласен с така предложения отчет, моля да гласува с вдигане на ръка...  

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 172 

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

администрация /ЗМСМА/, 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 за организацията и дейността на Общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019г.-2023г. 

 С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на 

Общински съвет – Кубрат и неговите комисии /приложен към докладната записка/. В 

него са представени статистически данни за второто шестмесечие на 2020г., свързани 
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както с проведените заседания на Общински съвет, така и на постоянните комисии към 

него, приетите решения и обобщена информация относно Общинския съвет. 

 Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя на кратко 

работата на Общински съвет – Кубрат. 

 

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

ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

комисии за периода от месец юли 2020г. до месец декември 2020г. 

включително. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

  

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

„въздържал се” – 4 (четири). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Отчетът на Общинския съвет за второто 

шестмесечие на 2020 година, е приет. Преминаваме към точка трета от дневния ред, относно: 

Одобряване на Годишен доклад за 2020 г. по Общински план за развитие на Община        

Кубрат за периода 2014-2020г. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Одобряване на Годишен доклад за 2020 г. по Общински план за развитие на Община        

Кубрат за периода 2014-2020г.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат. 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, моля за становища на 

комисиите. Господин Байрактаров, нека да чуем становището на двете съвместни комисии - 

Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  
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Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

 По точка трета, общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно:  Одобряване на Годишен доклад за 2020г. 

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

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата на двете 

съвместни комисии - на  Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

 По точка трета от дневния ред, общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, подкрепят предложението за решение, относно:  Одобряване на Годишен доклад 

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

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка трета от дневния ред? 

Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Неби, споменахте, че сте намалили разходите за 

сметопочистване, а как ще обясните това, че увеличавате таксите за смет и данък сгради? 

Хората не могат да го разберат това. Вие постоянно твърдите, че сте намалили разходите и 

в същото време, повишавате таксите. Очакванията са поне да останат на същото ниво – 

такса смет, щом сте намалили разходите за сметопочистване. Хората не могат да си го 

обяснят това. 

 

АЛКИН НЕБИ: Вие обяснете госпожо Зайкърова… 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Значи 205 000 /двеста и пет хиляди/ лева е само за частта 

сметосъбиране и сметоизвозване - тук не се включват отчисленията и такса – депо, както и 

поддържането на уличните платна. Има разлика. Говорим само за сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Така, искате да кажете, че оттатък разходите са се увеличили? 

 

АЛКИН НЕБИ: Отчисленията се увеличават. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Купуват се техники, както ще видим и по-нататък. Отново се иска 

да се закупи техника за 200 000 /двеста хиляди/ лева, с цел намаляване на тези разходи по 

снегопочистване, поддържане на уличните платна и т.н. Всичко правите или твърдите в 

плана си, че правите така, че да намалите разходите от всякъде, но се увеличават данъците 

и таксите. 

 

АЛКИН НЕБИ: Както каза и госпожа Зайкърова, това са само за сметопочистване. Това са 

двата камиона, курсовете, нафтата, сервизите, работните заплати. Поддържането на 

уличната мрежа, косене, всичкото това, отчисленията - отчисленията всяка година се 

вдигат, отчисленията към депо – Разград и РИОСВ. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Отчисленията се вдигат, защото администрацията не предприема 

мерки, много добре го знаете това. Имате възможност да си намалите отчисленията с 50 % 

/петдесет процента/, но рано или късно трябва да го направите. 
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АЛКИН НЕБИ: Обвинявате администрацията?! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ами… обвинявам, да! Защото имате възможност да намалите тези 

отчисления, а те изобщо не са малко. Догодина ще станат 90 /деветдесет/ лева, но 

администрацията не прави нищо. 

 

АЛКИН НЕБИ: Имаме договор за разделно събиране – от там намаляваме. Събираме 

хартията… 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ако не греша, в закона може да си намалите отчисленията с 50 % 

/петдесет процента/, нали така? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Ако се намали количеството, което се извозва до регионално депо – 

Разград. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не е така! Не е само така... 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Напротив. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има и условия, по които може да си намалите до 50 % /петдесет 

процента/. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: А до кога как гражданите ще изхвърлят пластмасови отпадъци и 

хартия в общите контейнери? Аз съм свидетел. А има контейнери за разделно събиране. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпрос на ваша организация е това! 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Напротив, тя е  направена. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Направете кампании и санкционирайте ги. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Всичко опира до самосъзнанието на човека.  
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но не може заради няколко човека и заради това, че 

администрацията не си върши работата, всички да плащаме повече и от година на година…  

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Напротив! Администрацията си върши работата. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Увеличението на таксите и данъците не говори за това. Както и 

миналия път, вие ни казахте, разходите се увеличават. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Има увеличение в такса – депо! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Колко? Със стотинки? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Не е със стотинки – 13, 30 /тринадесет и три лева и тридесет 

стотинки/ лв. без ДДС. 

 

АЛКИН НЕБИ: Такса депо, заплатите са основен фактор – никой не работи за минимална 

заплата. Поддръжка изисква и всичкото е в този параграф. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Не виждам такива. Който е съгласен с така 

направеното предложение, колеги, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 173 

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

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

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

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие ППЗРР (Обн. ДВ. бр. 

80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 5 от 19 

Януари 2010г., изм. ДВ. бр. 97 от 8 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр. 102 от 12 Декември 

2014г., изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 1 Юли 2016г., отм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020г.) и чл. 

72, ал. ал. 1 - 4 от ППЗРР (обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г.), Общинският съвет – гр. 

Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява Годишен доклад за 2020 г. по Общински план за развитие 

на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 
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           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

„въздържал се” – 4 (четири). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги! Трета точка е приета. Преминаваме към точка 

четвърта от дневния ред, относно: Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Кубрат за 2020г. Докладва Женифер Пойраз – Заместник – кмет на Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2020г. 

Докладва: Женифер Пойраз – Зам. – кмет на Кубрат 

 

Зам. – кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, нека да чуем становищата 

на двете съвместни комисии, които заседаваха по точка четвърта от дневния ред - 

Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ):  

 По точка четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 
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Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Кубрат за 2020 г. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Борисова, нека да чуем становищата на двете съвместни 

комисии - на  Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка четвърта от дневния ред, членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Годишен отчет за изпълнение на 

дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат за 2020 г. 

ККУСДОСЕ – 7 членна 

комисия: 

КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси, относно: Годишен отчет за 

изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Кубрат за 2020 г.? Госпожо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: По точка 5 – за 2020г. няма осиновени животни. Какво точно имате 

предвид под „Осиновяване на животни“? Човекът да си го вземе вкъщи? Това ли е, да го 

прибере вкъщи ли ? 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз така го разбирам, не знам вие как го разбирате. 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Кучетата като се върнат една седмица след това седят там. След 

това се връщат на същите места от където са хванати, но през това време, ако някой от 

гражданите има желание да осинови някое куче и да си го направи домашно, а не свободно 

скитащо, си го прибира, съставя се протокол, дава му се паспорт с чипа и с всичките неща, 

и след това се следи. Следващият път, това куче, ако се хване с чипа на този гражданин му 

се съставя акт, ако е пуснал кучето.  

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, значи, да… Трябва да си го вземем вкъщи това куче... 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Да се вземе вкъщи, да се отглежда вързано или свободно, но в своя 

собствен двор, а не да скита из града. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Защото осиновяването на животни също така включва и поемане на 

издръжката, в случай, че те са някъде. Така че в тази връзка, това че приютът е в процес на 

регистрация, гледам от една година и предния път стана въпрос, разбрах, че наистина сте 

обявили обществена поръчка, до къде стигна, има ли някаква стъпка напред във връзка с, 

има ли движение? Защото така ще се появят и повече осиновители, ако финансов е 

проблемът според мен. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, госпожо Пойраз. 

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Това, което мога да кажа в момента, е че офертите са отворени и се 

разглеждат. Това е. Доколкото за осиновяването в приюта има отделно помещение, в което 

гражданите се предвижда, предполагам, че и  в сегашния приют има – не съм много 

запозната технически, как стои въпросът за сегашния приют, поне в новия знам, че ще има 

помещение, в което ще има възможност гражданинът да достъпи, да разгледа и съответно, 

ако желае и има желанието да осинови, да предприеме тази стъпка. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз имам предвид кучето да си стои в приюта, докато е там, някой да 

поеме издръжката му. Нали знаете, чували сте ... 

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: И това е възможно, да. Има такива организации с нестопанска цел, 

дори отделни граждани. Мен лично също са ме питали, евентуално граждани, които искат 

да дарят храна за приюта. 
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НИНА ЦОНЕВА: Да. Все пак има движение, така че... 

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Надяваме се по-скоро да приключи. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В отчета се отразява, че няма такива към този момент.  

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Сега в момента тука си е регистрирано и с промяната, която се 

прави отново ще бъде регистрирано. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нещо неясно, колеги? Други въпроси? Не виждам. Който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува, колеги... 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 174 

 Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Кубрат е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от 

Закона за защита на животните и обхваща периода 2016 - 2020 г.  

              Основна цел на програмата е чрез прилагане на комплекс от мерки да се 

овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат, 

постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и 

здравето на хората, комфорта на градската среда на Кубрат.  

              Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със Сдружение 

„Германо - българска  помощ за животните“- гр. Русе: за залавяне, транспортиране, 

кастрация, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на 

микрочип и ушна марка, връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени 

кучета, издаване на паспорт със снимка за всяко куче с отразени всички извършени 

манипулации, въвеждане на информацията за обработените кучета в интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

 

               На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл. 40 от Закона за 

защита на животните, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2020 г. 

/съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение/.  
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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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против”– 5 (пет), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Точка четвърта е приета от дневния ред. Преминаваме 

към точка пета, относно: Отчет за изпълнение на Програмата  за опазване на околната среда 

на територията на Община Кубрат през 2020г. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

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

Община Кубрат през 2020г.             

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, да чуем становищата на 

комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  

ККУСДОСЕ): 

 По точка пета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на  община Кубрат през 2020 година. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 
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 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите становища на двете 

съвместни комисии - на  Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка пета от дневния ред, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Отчет за изпълнение на Програмата за 

опазване на околната среда на територията на  община Кубрат през 2020 година. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Желаещи за изказвания? Няма такива. 

Който е съгласен с така направеното предложение, относно Програмата  за опазване на 

околната среда на територията на Община Кубрат през 2020г., моля да гласува с вдигане на 

ръка... 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 175 

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

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

кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗООС: „Програмите за опазване на 

околната среда на общините се приемат от общинските съвети, които контролират 

изпълнението им, а кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за 

изпълнението на програмата за околна среда /чл. 79, ал. 5/. Отчетите се представят за 

информация в РИОСВ.“ 

Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и 

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



  

24 / 98 

  

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

програми за околна среда. 

Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите 

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

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

от ЗУО/. 

            В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има 

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

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

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

с чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 2 и ал. 9 от ЗУО, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

среда на територията на община Кубрат през 2020 година /съгласно Приложение 

№ 1 неразделна част от настоящото решение/.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

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

„въздържал се” – 4 (четири). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С 16 /шестнадесет/ гласа „За“ и 4 /четири/ „Въздържали 

се“, точката е приета. Преминаваме към шеста точка от дневния ред. Относно: Приемане на 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2021г. Докладва 

зам. – кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Кубрат за 2021г. 

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

Зам. - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, моля за становища на комисиите. Господин 

Байрактаров, становища на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка шеста, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите две становища 

- на  Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

 По точка шеста, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 



  

26 / 98 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако са възникнали въпроси след комисии. 

Госпожо Цонева, виждам, че искате да вземете отношение, заповядайте! 

НИНА ЦОНЕВА: Много хубав календар, богат за 2021 година. Анализът, наистина 

прекрасно изготвен, но каква част от предвидените събития могат да се изпълнят в 

настоящите обстоятелства и предвидена ли е тази ситуация, евентуално план „Б“? По какъв 

друг начин може да се проведе съответното събитие? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Вутов! 

ЗДРАВКО ВУТОВ: Миналата година успяхме на време да реагираме с един национален 

конкурс по хумор и сатира. Успяхме да го проведем онлайн. Преборихме се с 

Министерството на културата за целева субсидия, тази година отново сме кандидатствали за 

същия проект. Търся възможности и за други такива мероприятия, но повечето са свързани с 

голямо участие на групи от хора – имам предвид Международния фолклорен фестивал, имам 

предвид тази година подред трябва да бъде „Вълшебна плетеница живи човешки съкровища“ 

в Юпер. По-големите неща, както ретро парада, който правехме, „Танцувай с Пагане“, ще 

направим всичко възможно, но не всичко може да се проведе онлайн. Надяваме се искрено 

сега, както малко отхлабват мерките, със стоплянето на времето, към месец да можем някои 

от нещата да ги проведем без струпване на хора. Бихме могли прегледа на фолклорните 

колективи, които изпълняват фолклорни хора, да го направим онлайн, но какъв ще е ефектът 

обаче от цялата работа. Малко е като улица с живото предаване. Уверявам ви, че така в  мое 

лице, в лицето на ръководствата на читалищата, ще направим всичко възможно, големият 

процент от нещата, които са заложени, по някакъв начин да ги проведем. Надявам се искрено 

да не се случи нещо, което не трябва. 

НИНА ЦОНЕВА: Ами тежка ви е задачата и не само в града – и по селата, защото за много 

хора това е единственият им момент, в който могат да се отпуснат, да получат някакво 

духовно удовлетворение. 

ЗДРАВКО ВУТОВ: Навсякъде е тежка, но има го уверението от Регионалния експертен и 

културен информационен център /РЕКИЦ/, доста добре сме се справяли миналата година, 

сравнявайки ни с това, което са направили читалищата от Община Разград. 

НИНА ЦОНЕВА: Аз не се съмнявам в това. Въпросът, е че... 

ЗДРАВКО ВУТОВ: Винаги има възможност за още и още. 

АЛКИН НЕБИ: В Разград колко бяха субсидираните? 

ЗДРАВКО ВУТОВ: Това е въпросът за субсидия вече. 

АЛКИН НЕБИ: Да, да. 

ЗДРАВКО ВУТОВ: С малко повече Общината е субсидирала целево читалищата за дейност, 

въпреки че не беше отразено. В началото на годината нямаше такива приети средства, в 
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течение на времето имаме  14 500 /четиринадесет хиляди и петстотин/ лева спонсорирани 

дейности на читалищата, пари дадени за дейности. 

НИНА ЦОНЕВА: И във връзка с това само да отбележа, че на 24 май за първи път от много 

много години насам, учителите не бяхме удостоени с никакво внимание! 

АЛКИН НЕБИ: Не само учителите... и учениците! 

НИНА ЦОНЕВА: Учениците бяха на 23 май, Слава Богу! 

ЗДРАВКО ВУТОВ: Учениците ги удостоихме с  внимание... 

НИНА ЦОНЕВА: Учениците бяха много щастливи, да! Но учителите не бяха удостоени 

даже с поздравителен ... с дума! Може би сте ни забравили?! Случва се... Не, ние 

продължаваме да си работим. Пак ще има ученици, така че може да си предвидите в 

бюджета. Защото нашите ученици въпреки трудностите се справят много по-добре даже и от 

преди бих казала. Така че... само отбелязвам, не питам защо? Случва се, забравят... 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Относно културния календар, колеги, въпроси? 

НИНА ЦОНЕВА: 24 май е в културния календар. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, удостояването! Не виждам други въпроси, колеги. Който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка... 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 176 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 

2021 г. се приема в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз 

основа на направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения 

за дейността им през 2021 година и е съобразена със стратегическите документи за 

развитие на Община Кубрат. 

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

народните читалища към Министерство на културата. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2021 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата в Община Кубрат като активни граждански центрове, 

съчетаващи традиция с иновативни идеи, допринасящи за устойчиво развитие на 

общността. 

Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за 

развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Кубрат. 

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

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

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта.  



  

28 / 98 

  

Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Кубрат и на 

Общински съвет – гр. Кубрат на 14.12.2020г.  В законовия срок, предложения не са 

постъпили. 

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

ал. 2 от Закона за народните читалища, чл. 8 и чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове /ЗНА/, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2021 г. съгласно Приложение № 1 /неразделна част от 

настоящото решение/. 
 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

 

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

„въздържал се” – 4 (четири). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С 16 /шестнадесет/ гласа „За“ и четирима „Въздържали 

се“, Културният календар за 2021 година е приет. Преминаваме към следваща точка осма от 

дневния ред, относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в Община Кубрат през 2021 г. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

Община Кубрат през 2021 г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, становища на комисиите. 

Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете съвместни комисии - Комисията 

по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ). 
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка седма, относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти 

- общинска собственост в Община Кубрат през 2021 г., вносителят на докладната записка 

– г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, направи предложение за допълване на 

програмата с още два имота – в с. Юпер и с. Тертер. Членовете на комисиите подкрепят 

така направеното предложение за решение: 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите становища на 

двете съвместни комисии - на  Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка седма, относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти 

- общинска собственост в Община Кубрат през 2021 г., вносителят на докладната записка 

– г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат направи предложение за допълване на 

програмата с още два имота – в с. Юпер и с. Тертер. Членовете на комисиите подкрепят 

така направеното предложение за решение:  

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Въпроси, колеги? Господин Бедиханов, заповядайте!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Неби, следващия път, когато вкарвате нови имоти за 

продажба, особено за продажба, знаете много добре, че по всяко време в годината може да се 

актуализира това. Не го правете последния момент на комисията. Аз очаквах снощи 

наистина да получа материал за кои имоти става въпрос, нищо не съм получил. Как се 

гласува това нещо?! Последния момент казвате има още два имота – в Тертер, в Юпер, това 

е. Аз не съм получил никакви материали. Колеги, някой получавал ли е? Става въпрос за 

продажба на общинска собственост... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Допълвате ли или това е въпросът? Това ли е въпросът? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, аз казах нали предложението. Следващия път просто да се 

изпратят материалите, да се запознаят всички. Мен ме е грижа, ако някой не му е грижа, 

може да гласува ей така просто... който иска това да се продава. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов, вносителят на докладната е Кметът на Община 

Кубрат! Позволявам си да уточня, защото аз съм и общински съветник и мога да взема 

отношение и не само като Председател, да изразя мнение. Първо направено на време на 

комисии има право. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, ок. Но някой знае ли за кои имоти става въпрос? 

 

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Госпожа Петкова нали ги зачете от един лист на комисиите. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тези парцели си имат номера… Ако е приета кадастралната карта 

си имат кадастрални номера, ако не е приета имат си друг номер… нали обществена е 

информацията. Може всеки да влезе, да види за кой имот става въпрос. Но липсва 

информация. Аз не знам кои имоти се продават в Тертер и в Юпер! 

 

ИБРЯМ ЯЛАМА: Имотите няма да се продават, те се за,  предложение за оценяване в 

списъка... 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: За кои имоти става въпрос? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За кои имоти става въпрос? 

 

ИБРЯМ ЯЛАМА: За някакви имоти... 
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НЕВИН МУСТАФОВА: Е не е просто - някакви имоти! Ние трябва да знаем кои имоти се 

продават... Хубава работа! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, не обръщайте Общински съвет в говорилня. Искайте думата, 

има надлежен ред и Правилник. Моля ви се! Заповядайте, господин Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: Недвижим имот, находящ се в село Тертер - недвижим имот, 

представляващ парцел в урегулиран поземлен имот II – 29 от кв. 6 с площ 2424 кв.м. В село 

Юпер УПИ II – „Производствени и  складови дейности“ от кв. 66, с площ 7460 кв.м., „Кирил 

и Методий“ 41, кв. 66.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпроси, колеги? Не виждам такива... Който е съгласен с така 

направеното предложение с двата допълнени имота в комисии, моля да гласува с вдигане на 

ръка... 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 177 

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

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

общинска собственост  в община Кубрат. 

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

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

Проекта за Програмата е публикуван  в сайта на Община Кубрат  на 21.12.2020г.  

След публикуване на проекта е проявен интерес за закупуване на незастроен 

имот в гр. Кубрат  с идентификатор 40422.505.970 с площ 518 кв.м., на имот в с. Юпер, 

УПИ с № І-Производствени и складови дейности, кв. 66 с площ 5645 кв.м., както и на 

два имота от общинския горски фонд в с. Севар с ид. 65886.116.137 с площ 1,000 дка и 

с ид.65886.116.144 с площ 144 с площ 1,000 дка.  

На 6 януари е постъпило и заявление от собственици на два незастроени имота в 

регулационните граници на с. Юпер с декларирано желание да ги дарят на Община 

Кубрат. Тъй като приемането на дарение на имоти, съгласно Наредба № 23 за реда за 

получаване и управление на дарения от община Кубрат, се приема с решение на 

общинския съвет, както и на основание чл. 8, ал. 9, т. 4 от ЗОС имотите трябва да се 

включат в Програмата в „раздел V – Описание на имотите, които има намерение на 

придобие и способите на тяхното придобиване“.  

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

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

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

Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

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

собственост  в Община Кубрат през 2021 г., 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С петима „Въздържали се“ и 15 /петнадесет/ гласа „За“, 

точката е приета. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Относно: Одобряване на 

общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2021 

година. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: 

Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, 

в сила от 01.01.2021 г.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, нека да чуем 

становищата на двете съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) .  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка осма членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2021 г. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, нека да 

чуем становищата по точка осма от дневния ред на двете съвместни комисии - Комисията по 

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

(ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление 

(КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка осма членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2021 г. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по осма точка от дневния ред? Госпожо 

Цонева, заповядайте! 

НИНА ЦОНЕВА: Към момента спортната зала има ли Управител? 

АЛКИН НЕБИ: Не! 

НИНА ЦОНЕВА: Има четири души, които са? Каква им е функцията? Да поддържат залата 

ли? 

АЛКИН НЕБИ: Да поддържат, тренировки имат децата, работят. 

НИНА ЦОНЕВА: Аз не съм против. Само искам да знам какво изпълняват. Няма управител. 
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АЛКИН НЕБИ: Няма управител. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Георгиева, заповядайте! 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Само за информация. Има ли проблем структурата на общинска 

администрация да се приема последния месец от годината? Защото ако има структурни 

промени, трябва да започнат някои дейности от първи януари на следващата година.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Малко по-високо, ако може... 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Защото ние приемаме структурата с обратна сила от 01.01.2021 

година. Просто питам. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Неби, заповядайте!. 

АЛКИН НЕБИ: Никакъв проблем не е да се приеме структура. Структура може да се 

приеме по всяко време, стига да е след шест месеца. Ако сега приемем структура, другия 

месец не може да приемем, трябва да минат шест месеца и тогава да приемем. По всяко 

време се приема. 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Исках да кажа, има структурни промени, които трябва да действат 

от първи януари /01.01.2021г./ 2021 година, а  с обратна сила как ще действат? 

АЛКИН НЕБИ: Считано от 01.01.2021 година. Може и от май месец да се назначат. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за въпроси? Не виждам. Който е съгласен с така 

направеното предложение, относно: Одобряване на общата численост и структурата на 

Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2021 г., моля да гласува с вдигане на 

ръка... 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 178 

 Съгласно чл. 5 от Закона за администрацията според разпределението на 

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

администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на 

съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 

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

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

звена: 

1. "Канцелария"; 

2. "Финансово - стопански дейности"; 

3. "Правни дейности"; 
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4. "Управление на собствеността"; 

5. "Човешки ресурси"; 

6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"; 

7. "Информационно обслужване и технологии"; 

8. "Административно обслужване". 

 

             В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи 

протоколни функции и връзките с обществеността.  Когато числеността на 

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

функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация. 

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

длъжностите в администрацията при разработването и утвърждаването на 

длъжностното разписание задължително се спазват определени нормативи за численост 

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

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

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

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

на сто от общата числеността. Числеността на персонала в специализираната 

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

специализираната администрация при общини с население до 50 000 души числеността 

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

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

администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавна власт, 

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

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

организира в една дирекция, когато определената обща численост на 

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

При определянето на звената в общата и специализираната администрация се спазват 

следните изисквания: 

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

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

          

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

администрация общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или 

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

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

           При разработването на структурата на Общинска администрация - Кубрат са 

спазени всички гореизброени разпоредби на Закона за администрацията, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията. Общата  численост на персонала на 

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

община и кметовете на кметства, и техните заместници, както и кметските наместници, 

възлиза на 67 щатни бройки. Ръководните длъжности представляват 13,43 % от общата 

численост. Числеността на персонала в общата администрация е 29,85% от общата 

численост, а в специализираната администрация – 59,70%. Длъжностите, които са на 

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

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

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

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

ръководител на звеното за вътрешен одит. Длъжностите, които са на пряко подчинение 
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на председателя на общинския съвет, са юрисконсулт и старши експерт – ОбС. Общата 

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

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

от Закона за администрацията. Специализираната администрация включва една 

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

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

администрацията. Дейностите по управление на собствеността, каквито са 

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

необходимото организационно и техническо обслужване,  осигуряването на поддръжката 

и стопанисването на служебните автомобили на община Кубрат, осигуряването на 

необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на 

административните сгради на Община Кубрат,  организирането и осъществяването на 

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

части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, се 

осъществяват от заетите във функция Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда. 

            

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

публичния сектор  кметът отговаря за постигане целите на организацията, като 

управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и 

ефективен начин. Съгласно чл. 10, ал. 1 от закона кметът осъществява финансовото 

управление и контрол чрез следните взаимосвързани елементи: контролна среда, 

управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. 

Кметът отговаря за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда, 

която включва: организационната структура, осигуряваща разделение на 

отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване, 

както и  личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на 

организацията, управленската философия и стил на работа, политиките и практиките по 

управление на човешките ресурси и компетентността на персонала. 

 

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

1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският 

съвет - гр. Кубрат, 

Р Е Ш И: 

 

 1. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация 

– Кубрат – 87 щатни бройки,  в сила от 01.01.2021 г.,  както следва: 

 

 

А. УПРАВЛЕНИЕ             

А1. ИЗБОРНИ 15 

Кмет на община  1 

Кмет на кметство 14 

А2.НАЗНАЧАЕМИ      72 
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Заместник кмет 3 

Кметски наместник 2 

Секретар на община 1 

Главен архитект 1 

Служител по сигурността на информацията 1 

Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат 2 

   Юрисконсулт 1 

   Старши експерт - ОбС 1 

Звено за „Вътрешен одит“ 2 

   Ръководител на звено за вътрешен одит 1 

   Вътрешен одитор 1 

  

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 20 

          Дирекция „Административно-правно и информационна 

обслужване“ 
11 

Директор 1 

           Отдел "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" 
4 

           Началник на отдел     1 

           Главен експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
1 

           Старши експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
1 

           Младши експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване” 
1 

           Отдел "Административно-правно и информационно  6 

          обслужване“          

           Главен юрисконсулт 1 

           Юрисконсулт 1 

           Младши експерт „Информационни системи и технологии“ 1 

           Технически сътрудник    1 

           Младши експерт  „Отбранително-мобилизационна подготовка“ 1 

           Технически изпълнител - архивар 1 
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           Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ" 9 

           Главен счетоводител 1 

           Счетоводител (експертно ниво 7) 4 

           Главен специалист-касиер и работна заплата 1 

           Старши специалист – касиер и работна заплата 1 

           Главен специалист – домакин и документация 1 

           Главен специалист „Управление на човешките ресурси“   1 

  

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 40 

          Дирекция „Специализирана администрация“  

Директор 1 

          Отдел “ТСУ, строителство и екология“   7 

          Началник на отдел 1 

          Главен специалист „КРС“  1 

          Главен специалист „ТСУ“ 1 

          Специалист „ТСУ“ 2 

          Старши експерт - еколог  1 

          Старши експерт – инвеститорска дейност 1 

  

          Отдел „Местни данъци и такси“ 4 

          Главен експерт „МДТ“ 1 

          Главен инспектор „МДТ“ 1 

          Счетоводител (експертно ниво 7) 1 

          Специалист „МДТ“ 1 

         Отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и 

икономически дейности“ 
9 

          Началник на отдел 1 

          Главен експерт „Търговия, транспорт и икономически дейности“    2 

          Главен експерт „Земеделски дейности“  1 

          Главен експерт „Общинска собственост“ 1 

          Младши експерт „Общинска собственост”  1 

          Главен експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 1 
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          Старши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 1 

          Младши експерт „Европейски проекти“  1 

         Отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо 

обслужване“ 
   19 

         Началник на отдел 1 

         Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните“ 
1 

         Специалист „Социални дейности“ 2 

         Главен специалист - техническо обслужване кметства 9 

         Старши специалист – техническо обслужване кметства 1 

         Специалист – техническо обслужване кметства 4 

         Технически изпълнител – връзки с обществеността       1  

ОБЩО: 87 

 

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

Кубрат – 43,50 щатни бройки, в сила считано от 01.01.2021 г., както следва: 

 

Функция/дейност: Брой: 

1.Чистота 7 

2. Култура 1,50 

3. ЖС, БКС и ООС в това число: 

3.1. Помощен персонал 

      21 

     21 

4. Други дейности по спорта – Спортна 

зала 

4 

5. Озеленяване 6 

6. Други дейности по образованието 4 

Общо: 43,50 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

  

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С пет /5/ гласа „Въздържали се“, с петнадесет 

гласа „За“, точката е приета, колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред - точка 
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девета. Относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в 

община Кубрат, считано от 01.01.2021г. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Кубрат, 

считано от 01.01.2021г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 Членовете на постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Определяне  на  основните  месечни заплати на 

кметовете на кметства в Община Кубрат, считано от 01.01.2021г. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, да чуем и вашето становище на двете 

съвместни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 
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 Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Определяне  на  основните  месечни заплати на кметовете на кметства 

в Община Кубрат, считано от 01.01.2021г. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

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

изказвания? Госпожо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: В другите две комисии е постъпило предложение от колегите. Ние сме 

„За“ увеличение на заплатите на кметовете на кметства, това е ясно. Постъпило е 

предложение да се уеднаквят заплатите, защото не виждам формула, по която да се 

изчислява заплатата на кмета на населеното място. Голямо и малко са много относителни 

понятия. Според мен щом в селото има училище и детска градина значи кметът си е свършил 

работата да запази съществуването на тези институции, а виждам тука две населени места, на 

които кметовете са с по-ниски заплати. Каква е формулата за изчисление, има ли формула? 

 

АЛКИН НЕБИ: Как две, кои две населени места? 

 

НИНА ЦОНЕВА: Примерно: в Сеслав имат училище и детска градина, в Юпер също има 

училище и детска градина, в Медовене има детска градина, в Точилари има детска градина, 

нали това е още едно работещо звено да кажа, което носи двойна отговорност. Не знам на 

какъв критерий ги определяте. 

 

АЛКИН НЕБИ: Според население вследствие на постановление на Министерския съвет № 

67 от четиринадесети април /14.04./. Според брой население и жители и отговорността, която 

поемат. В Савин като няма нищо, кметът би трябвало да не получава никаква заплата. 

НИНА ЦОНЕВА: А не, не, не... Не е честно така да казвате сега. Защо създавате конфликт 

сега с кмета? 

 

АЛКИН НЕБИ: Няма училище, няма нищо, няма детска градина... 

 

НИНА ЦОНЕВА: Може това да е стимул за него, вие от къде знаете? Всичко е възможно, 

хората се завръщат към чистия въздух... 

 

АЛКИН НЕБИ: Направи всичко възможно, но не успя... 
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НИНА ЦОНЕВА: Значи, моля да не приемате като лични нападки, да не ги насочваме като 

личностни нападки тези, то даже не е упрек, просто е въпрос и вероятно трябва и това да се 

има предвид. Да, аз наистина не съм си направила труда да погледна, но ще погледна 

Постановлението, наистина, това е моя грешка и аз си я признавам. Като кмет, вие вероятно 

имате свободата да вземете и да предложите такова решение. Според мен трябва да се има 

предвид това, като фокус при следващото определяне на заплатите. Не е лесно и трябва да 

благодаря, че сте взели предвид и нашето предложение – на Доктор Белинов от предния път, 

когато гласувахме за заплатите, да отделите в отделно предложение за решение заплатите на 

кметовете на населените места. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпроси, колеги? Изслушахме коментар! Въпроси? Не виждам 

такива. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на 

ръка... 

 

 

  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 179 

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04.2010г. за заплатите 

в бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните 

основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от 

съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля 

основната месечна заплата на министър.  

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

с чл. 5, ал. 16 от ПМС №67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности,  Общинският съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

Кубрат, считано от 01.01.2021г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Кметове на 

кметства 

Име, презиме и фамилия Основна 

месечна 

заплата /лв/ 

I Кметства   

1. Беловец Гюлнур Мустафова 1430 

2. Бисерци Алиш Арифов 1430 

3. Божурово Юджел Юсеинов 1210 

4. Задруга Шюкрю Назиф 1210 

5. Звънарци Йълмаз Мехмед 1210 

6. Мъдрево Салим Мустафа 1430 

7. Сеслав Сунай Исмаилов 1210 

8. Севар Леман Сюлейманова 1430 

9. Юпер Петър Петров 1210 
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10. Савин Шефкъ Мехмедов 1210 

11. Равно Шинаси Абтулов 1210 

12. Горичево Ерсен Ибрям 1210 

13. Точилари Шуаиб Мехмед 1210 

14. Медовене Зекерие Зекериев 1210 

 

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

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

  

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

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

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Точката е приета единодушно! Остава кметовете да 

почерпят... Господин Байрактаров, да! 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Десетминутна почивка...? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Обявявам десетминутна почивка! 

 

ДЕСЕТМИНУТНА ПОЧИВКА!!! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Готови ли сме, колеги? Заемете местата си и да продължим по 

дневния ред! Вече сме в десета точка – една от най-важните точки за цялата календарна 

година, относно: Приемане бюджета на Община Кубрат за 2021 година. Докладва господин 

Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: 

Приемане бюджета на Община Кубрат за 2021 година. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка десета след проведени дискусии, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане бюджета на 

Община Кубрат за 2021 година. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите становища - 

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и 

екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка десета от дневния ред, комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Приемане бюджета на Община Кубрат за 2021 година. 

ККУСДОСЕ – 7 членна 

комисия: 

КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Неби, за втора поредна година виждаме един бюджет без 

ясна визия, без цел и без посока, както се казва. Приемаме в началото на годината нещо, в 

края на годината, актуализация не се случва. Ще дам конкретни примери: миналата година 

приехме за извършване ремонт на пътя Равно – Каменово, актуализация в дванадесети месец 
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- няма ремонт, в доклада ви не присъства нищо за този ремонт. Тази година виждаме, се 

предлага да се ремонтира друга отсечка Севар – Кубрат и Севар – Сушево. В края на 

годината пак ли ще видим актуализация и да не се случи? Нали, до кога ще предлагате такъв 

бюджет, който това е един от най-важните документи, който приемаме, трябва да ви е 

посоката, визията за развитието през годината на Общината. Не само просто да приемем 

един бюджет, защото по закон трябва да го приемем, а да покажете наистина, каква е 

посоката на тази Община – ще правим ли пътища, багер ли ще купуваме, трактор ли ще 

купуваме? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ли е въпросът? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е един от въпросите! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, господин Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: Да припомня, миналата година наистина за Равно заложихме, след това 

трансформирахме тези капиталови средства по населени места. Съгласете се, господин 

Бедиханов, ако 440 000 /четиристотин и четиридесет хиляди/ лева ги вложим само в Равно, 

другите населени места без асфалт какво ще правят? Не е логично, нали? На сесия 

Общинския съвет взема Решение после за трансформиране на тези средства. Както и тези 

капиталови, които са за 2021 година, пак на сесия ще вземе за трансформиране... и това е 

проектобюджет. Винаги законът оставя една врата да се актуализира. Това не е наредба, това 

не е закон, това е проектобюджет. Самата държава на края на годината казва – имаме толкава 

милиона излишък, ще дадем тука, ще дадем там. Те да не би да нямат визия? Да не би да не 

са си направили сметката за цяла година? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, става въпрос за... 

 

АЛКИН НЕБИ: А за каква визия говорим? Говорим за бюджета. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тук се става въпрос за излишък. В началото на годината вие 

казвате, да, предлагате на Общинския съвет да гласуваме бюджета с такъв ремонт – това, 

това, това от капиталовите разходи. В края на годината казвате – не! Ето за 2021 година пак 

казвате ще правим ремонт на Севар – Сушево пътя, да очакваме ли този ремонт? 

 

АЛКИН НЕБИ: Който ще се трансформира пак. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: А да не очакваме въобще такъв ремонт?! 

 

АЛКИН НЕБИ: Там е належащ ремонт, ако не стане по европейски проект за селските 

райони...  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Значи, вие в началото още ни карате да гласуваме нещо, което няма 

да се случи. Този ремонт не сте го предвидили. Той има ли изобщо проект за пътя Кубрат – 
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Севар, границата на община Кубрат – Прелез където е, има ли проект за този път? Защото 

заложили сте 341 000 /триста четиридесет и една хиляди/ лева. 

 

АЛКИН НЕБИ: Това са капиталовите, да. Пътували ли сте по този път? Савин като минете 

гората, как е? 

  

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, не съм пътувал, не знам... Има ли проект, питам? Че сте го 

заложили в бюджета. 

 

АЛКИН НЕБИ: Как ще има проект, като първо бюджет не е осигурен. Нали трябва да имаш 

един бюджет и да кажеш аз имам толкова пари, дай да проектираме и да направим нещо... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ:, Залагате средства без да знаете колко пари ще са необходими? 

Така ли се прави бюджетът в Кубрат? Ето, за това говоря – няма визия, няма цел, няма 

посока. Слага се някъде някаква цифра. 

 

АЛКИН НЕБИ: На различни езици говорим, господин Бедиханов! На различни езици 

говорим! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Е, защо? Нека да ви дам още пример! 

 

АЛКИН НЕБИ: Да, дайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ето още един пример, как се е  актуализирал бюджетът в годината: 

Ремонт на покрив на Здравна служба в село Беловец. В началото 8 996 /осем хиляди 

деветстотин деветдесет и шест/ лева - в началото на годината. След актуализация декември 

месец сумата става 15 180 /петнадесет хиляди сто и осемдесет/ лева, сега сумата е 40 819 

/четиридесет хиляди осемстотин и деветнадесет/ лева - близо три пъти по-голяма отколкото 

преди един месец сме гласували актуализация. Основен ремонт на покрив, повтарям на 

Здравна служба в село Беловец. Всички я знаем здравната служба, основният ремонт ще 

струва на покрива 40 819 /четиридесет хиляди осемстотин и деветнадесет/ лева. Ето, за това 

говоря! Основен ремонт на покрива на Здравна служба в село Задруга - 6 765 /шест хиляди 

седемстотин шестдесет и пет/ лева сме гласували в предния бюджет, сега  е 38 619 /тридесет 

и осем хиляди шестстотин и деветнадесет/ лева. Още много, много такива примери мога да 

давам в бюджета, в актуализирания бюджет и сегашния бюджет. Ето, за това говорим, на 

един език говорим. 

 

АЛКИН НЕБИ: Само да прочетете за 6 000 /шест хиляди/ лева – 8 000 /осем хиляди/ лева - 

ремонт или проектиране пак? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Основен ремонт пише! Основен ремонт пише... 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Проектирането е част от основния ремонт. 
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: На места пише, че е проектиране... 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Тъй като е само за проектиране, а тука ще има и продължение. 

Погледнете източниците на средства горе. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че тези средства са дадени вече 8 000 /осем 

хиляди/ и колко и  е направен проект? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Има, има частично плащане. Има. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: И проекта струва 8 000 /осем хиляди/ лева за ремонта на покрива? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Казвам има частично плащане, с остатъка продължаваме самото 

СМР. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Много още примери мога да дам, наистина за бюджета. 

 

АЛКИН НЕБИ: Самата дума „Основен ремонт“ означава, трябва да имаш едно 

проектиране, щом имаш проектиране трябва да имаш авторски надзор и строителен надзор. 

Освен тези трите да направим ремонт на покрива за 8 000 /осем хиляди/ лева. Това няма как 

да стане! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че този ремонт сега ще струва не 38 000 /тридесет 

и осем хиляди/ лева,  ами плюс 8 000 /осем хиляди/ лева, значи 40 000 /четиридесет хиляди/ и 

няколко хиляди лева ще струва този ремонт. 

 

АЛКИН НЕБИ: Всичкото е включено в цената.  Всичкото е включено в цената – 

обществена поръчка, избор на изпълнител, който трябва да спечели, проекта - отделно, 

строителен надзор - отделно, авторския надзор - отделно, въвеждането в експлоатация – 

отделно. За тези трите обекта са проведени две обществени поръчки. Толкова ли бяха 

Пойраз?  

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Обществената поръчка продължава... 

 

АЛКИН НЕБИ: И нямаше изпълнител... Детска ясла „Мир“, Задруга и Беловец. Както сте 

забелязвали от две години рампа - „ЦОП“, рампа - Медовене, рампа - Беловец за по 3000 /три 

хиляди/ лева. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да виждам, да. 

 

АЛКИН НЕБИ: За 3 000 /три хиляди / лева рампа изгражда ли се? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Мен ли питате? 
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АЛКИН НЕБИ: Проектиране, проектиране трябва. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете за две години сме на етап проектиране – две 

години за проектиране на рампа. 

 

АЛКИН НЕБИ: Проектирани са, частично плащане има. Ако са заложени 3 000 /три хиляди/ 

лева, проектирането ни е излязло 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева и 500 /петстотин/ лева 

се актуализират в строителството. Други въпроси, имате ли? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, имам още един въпрос. Както ще стане ясно след малко ще 

гласуваме още около 200 000 /двеста хиляди/ лева за закупуване на някаква машина… 

 

АЛКИН НЕБИ: Тя е в другата точка. Ако искате там да дебатираме. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: С цел намаляване на разходите за снегопочистване, нали така 

казахте на комисиите? Гледам, обаче в разходите – външни услуги, където са за уличната 

мрежа, нали там са тези разходи за снегопочистване по селата и града, нали така? Външни 

услуги – нищо не се намалява. И миналата година са били близо 106 000 /стои шест хиляди/ 

лева, и тази година са 106 000 /стои шест хиляди/ лева, и за догодина залагате 106 000 /стои 

шест хиляди/ лева. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Обърнахте ли внимание на сключените договори? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не е ли нормално, когато Общината купува за близо половин 

милион техника, разходите за да се намалят, нали така? 

 

АЛКИН НЕБИ: Кога дойде багер в Община Кубрат, което гласувахте? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Мен ли питате? 

 

АЛКИН НЕБИ: Да, нали взехте Решение. Август дойде, от къде да направи икономия 

Общината? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Аз мога ли да допълня нещо? 

  

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е бюджет за 2021 година, господин кмете! 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Аз мога ли да допълня нещо? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За 2021 година, господин кмете. 

 

АЛКИН НЕБИ: Току-що работи багерът, за 2021 година работи... 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Аз мога ли да направя една корекция? Говорим за улична мрежа, 

багерът е за общинска пътна мрежа – двете са различни неща. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И в самото Решение беше така, но... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Багерът е закупен с цел намаляване на разходите за 

снегопочистване, нали така?  

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: На общинска пътна мрежа, а за улична мрежа е проведена обществена 

поръчка и имаме сключени договори с външни изпълнители. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За всички села ли имате сключени договори за снегопочистване? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Ами госпожа Пойраз ще ви отговори!  

 

АЛКИН НЕБИ: Почти за всички. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Договорите се публично достъпни. Всеки може да отвори и да 

прочете за какво става въпрос. 

 

АЛКИН НЕБИ: През 2016-2017 година да припомним Общината прави две обществени 

поръчки, нито един кандидат не е идвал. Тогавашният В.И.Д. кмет, възлага на всички 

земеделски производители. Сеслав беше затворен десет дена, Мъдрево и Тертер – един 

месец, защото няма кой да чисти, няма изпълнител. След това Сметна палата глоби В.И.Д. 

кмет, за това, че си е превишил правата и изпращал над 30 000 /тридесет хиляди/ лева. Това е 

факт. Без обществена поръчка не може да харчиш, никакви общински пари. Трябва да има 

договори. Той не е виновен тогава, защото зимата си е зима. Няма как осем - десет дена 

Сеслав да стои откъснат от света и той така е предприел,  и аз ако бях на негово място и аз 

щях да сключа договор. Трябва да се изчисти. Снегопочистването не е нещо, което щракаме 

с пръсти и става. От юни почваме да провеждаме обществената поръчка. Малко са хората, 

които са навити да почистят зимата. Всичките земеделски производители си правят сметката, 

пускат си работниците, отпуски, не ги ангажират зимата. Техниката не е като едно време – 

„Беларус“, всичките са на хидромотори и при такива минусови градуси не искат да си палят, 

да си включват техниката, а самото село има нужда. Питайте всички кметове, всички 

кметове са се договорили сами, търсят. А за да имаш спечелен кандидат, той трябва да 

представи техника, голям талон, застраховка, трудов договор, шофьорска книжка – 

тракторист, който не е регистриран в АПИ на друго място. Не можеш да кажеш в област „Х“ 

аз ще сключа договор  с еди кой си, за да фигурирам тука само фиктивно, област „Х“,  е 

регистрирана в АПИ, и тя го засича. Всичките договори си регистрират в АПИ и АПИ знае в 

съответното населено място кой чисти. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Добра лекция! Говорихме за бюджета, малко се отклонихме. 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз ви предложих на следваща точка за багера да говорим, но вие ... 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги, ако са възникнали? Не виждам желаещи. 

Колеги, гласуването е поименно. Ще зачета имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 180 

 Бюджета за 2021 година на Община Кубрат, разработен  в съответствие с 

нормите, критериите и показателите, залегнали в нормативната уредба, 

регламентираща бюджетното финансиране  през 2021 година: 

 ЗДБРБ за 2021 г.; 

 Закона за публичните финанси; 

 Закона за общинския дълг; 

 Постановление №408/23.12.2020 г. на Министерски съвет за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

 Решение №790 от 2020 г. на МС за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели  през 2021 

г.  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова Против 

13 Нина Цонева Против 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Против 

16 Петко Петков Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Наредбата №12 на ОбС за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет;  

 Както и с реализирането на стратегическите цели и приоритетни 

програми на общината през 2021 г.; 

         Проектобюджетът е разработен в съответствие с прогнозната рамка за страната, 

залегнала в ЗДБРБ за 2021 г. при: 

 минимална работна заплата от 01.01.2021 г. – 650 лева; 

 максимален осигурителен доход - 3000 лв.;   

 прогнозна средногодишна инфлация за страната – 2.80 % в края на 

годината, а средногодишна 2,10%. 

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

очакванията за 2021 година са структурата на част от данъчните приходи да се запази 

идентична с тази от 2021 г. Запазена е ставката за данъка при придобиване на 

имущество по дарение и възмезден начин /0,75 на сто при дарение между братя и 

сестри и техните деца; 4,00 на сто при дарение между други лица, както и при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права по давност; 2,50 на сто 

при възмездно придобиване на имущество/. Запазва се и размерът на данъка на 

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

данъци на територията на Община Кубрат/. Промилите за такса за битови отпадъци се 

запазват спрямо 2020 г. – за жилищни имоти на граждани /5,5%о/ и на нежилищните 

имоти на граждани и предприятия /9%о за гр.Кубрат/ и /7,5%о за селата. Увеличава се 

ставката за данък върху недвижими имоти /2,50 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот/. 

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

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

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

от държавния бюджет по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 

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

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

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

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

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

училища, първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от 

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

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

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

съответната дейност се разпределят, като недостигът се разпределя пропорционално 

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

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

защитените детски градини и училища. 

През 2021 г. ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни 

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

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

повишаване на контролната дейност.  

 

 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 
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Приходната част по бюджета на Община Кубрат е в размер на 18  865 813 лв. Тя 

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

         Приходите с държавен характер са в размер на 12 564 579 лв. Приходите с 

общински характер са в размер на 6 301 234 лв. Разработка на приходната част по 

пълна бюджетна класификация на Бюджет 2021 год. е представена в Приложение № 1.  

 

          РАЗХОДНА ЧАСТ 

          Разходите по бюджета за 2021 г. са балансирани с приходната част и са в размер 

на 18 865 813 лв. Те се делят също на две групи:  

 За държавни дейности – 12 564 579 лв. 

 За местни дейности –       6 301 234 лв. 

В т.ч. за дофинансиране на държавните дейности от местни приходи – 599 

698 лв.  

От тях:            Общо държавни служби – 143 468 лв. 

                        Социално осигуряване, подпомагане и грижи   - 3 520 лв. 

                        Здравен кабинет в детски градини и училища – 1 950 лв. 

                        Други дейности по здравеопазването – 300 лв. 

                  Образование –                      238 000 лв. 

                  Читалища          -                   212 460 лв. 

                   

                 Разходната част е представена в Приложение № 2. 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ  

Общият размер на инвестиционните разходи по Бюджета на Община Кубрат за 

2021 г., включително по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, е 

2 185 172 лв. Подробна разработка на инвестиционните разходи е представена в 

Поименния списък - Приложение № 4.  

 

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

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

ЗДБРБ за 2021 г. и Наредба № 12 на ОбС за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинският съвет – гр. 

Кубрат: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Реализираните в края на годината икономии от средствата за 

финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 908 

041 лева, от които 29 868 лева левова равностойност по валутни сметки, 

остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват 

за финансиране на същите дейности съгласно Приложениe №3.    

2. Реализираните в края на годината икономии от средства за 

финансиране на местни дейности и държавни дейности в частта 

капиталови разходи и текущи ремонти в размер на 1 520 809 лв., остават 

като преходен остатък по бюджета на общината за финансиране на 

местни дейности и държавни дейности в частта капиталови разходи и 
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текущи ремонти, от които 3 лева левова равностойност по валутни 

сметки. От тях 181 508 лв. – преходен остатък от ПМС №165/07.08.2018г., 

35 113 лв. – преходен остатък от ПМС №315/19.12.2018г., 150 073 лв. 

преходен остатък от ПМС 348/18.12.2019 г., 150 000 лв. преходен остатък 

от ПМС 373/27.12.2019 г., 215 688 лв. – преходен остатък от целева 

субсидия за капиталови разходи за 2017 г.,  2018 г. и 2019 г.,     108 980 лв. 

– от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2020 

г., 35 354 лв. – преходен остатък от средствата за снегопочистване и 

зимно поддържане на общинска пътна мрежа за 2019 г., 162600 лв. 

преходен остатък от снегопочистване и зимно поддържане на общинска 

пътна мрежа за 2020 г., 13 000 лв. – преходен остатък от дарения за 

текущи ремонти на читалища, 11 687 лв. – преходен остатък от 

трансформирана целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. в 

целеви трансфери за текущи ремонти на общинска пътна мрежа и 

улици, 447 756 лв. –преходен остатък от трансформирана целева 

субсидия за капиталови разходи за 2020 г. в целеви трансфери за текущи 

ремонти на общинска пътна мрежа и улици .                                                                              

            3. Приема  бюджета на Община Кубрат за 2021 година, както следва:  

            3.1. По приходната част в размер на                              - 18 865 

813 лв.  

       (съгласно Приложение № 1) 

 3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности                             -  12 564 

579  лв. 

                      в т.ч. :      

 3.1.1.1. Обща  субсидия за делегираните от държавата дейности  

                                                                                                                                   -    11 010 

241 лв. 

            3.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

                        обекти в държавни дейности                                                          -          19 

000 лв.  

 3.1.1.3. Преходен остатък от 2020 г.                                                          -        923 

541 лв. 

            3.1.1.4. Собствени приходи на училищата                                               -         611 

797 лв. 

           

                       3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на      -   6 301 

234 лв.  

                       в т.ч. : 

 3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      -       928 

300 лв. 

(съгласно Приложение № 1) 

 3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на      -    2 039 

516 лв. 

(съгласно Приложение № 1) 

3.1.2.3.Трансфер за местни дейности в размер на -                                -    1 716 100 

лв. 

                в т.ч.:                         

              - Обща изравнителна субсидия                                 -   1 535 

100 лв. 

              - Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа 
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                                                                                                                      -       181 

000 лв.  

    3.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

                        обекти в местни дейности                                                              -        704 

700 лв.  

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

800 лв. 

            3.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната             -     -  385 

299 лв.   

            3.1.2.7. Предоставени трансфери (към Община Разград)                        -     -  303 

563 лв. 

            3.1.2.8. Предоставени средства по временна финансова помощ (-)  - СНЦ "МИГ 

Завет-Кубрат"                                                                                                                           -   

- 15 000 лв. 

            3.1.2.9.   Възстановени суми по временна финансова помощ (+) - СНЦ "МИГ 

Завет-Кубрат", ВиК "Меден кладенец" ЕООД и НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. 

Кубрат       -    215 522 лв.        

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

Европейския съюз (нето)                                                                                                                   

-      307 736 лв.  

            3.1.2.11. Временни безлихвени заеми от/за чужди средства (нето)          -     - 275 

287 лв. 

            3.1.2.12. Преходен остатък от 2020 г.                                                           -    

1 505 309 лв. 

 

 3.2.  По разходите, разпределени по функции, групи и  

дейности, в размер на                             -    18 865 

813 лв. 

(съгласно Приложения № 2) 

в т.ч.: 

 3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на     -     12 564 

579 лв. 
 

                 в т.ч.: 

- от държавни трансфери                                                                   -     11 029 

241 лв. 

                         в т.ч.  

                        резерв за непредвидени и неотложни разходи                            -         347 

324 лв.,  

                        от които при ПРБ                                                                          -        72 758 

лв. 

                       и за възстановяване към бюджета                                              -       274 566 

лв.  

                                                    

- от собствени приходи на училищата и общежитието                  -       611 

797 лв. 

- от преходни остатъци                                                                       -      923 

541 лв. 
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 3.2.2. За местни дейности в размер на         -    6 301 

234 лв. 
     в т.ч. 

                   Дофинансиране на държавни  дейности  с местни приходи    -      599 

698  лв. 

                   Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                 -      

100 003  лв., 

                   от които за трансформиране на целева субсидия за капиталови 

                   разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи  

                   ремонти на общинска пътна и/или улична мрежа                            -      

100 000 лв.     

                                                                                                            

 3.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 

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

           3.4. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2021 г. в размер на                                                                                                                                 

2 185 172 лв. по обекти и източници на финансиране (съгласно приложен Приложение 

№4) 

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

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

3.6.1. Членски внос                           13 000 лв. 

3.6.2. Обезщетения и помощи          12 000 лв. 

3.6.3. Субсидии за спортни организации за спортна дейност – 70 000 лв./чл.133, 

ал.2 от ЗФВС/                         

            3.6.4. Субсидия за читалища            482 328 лв. 

            3.7. Упълномощава кмета  да договори допълнителни условия по целевите 

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

конкретните размери, предвидени съгласно ЗНЧ за всяко едно читалище за 

предоставяне и отчитане на тези средства. 

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

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

вероизповедания,  да извърши подпомагането. 

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

средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 

 4.2. Представителни разходи,  както следва:  

                 -  на кмета на общината        -      6 300  лева 

                 -  на Общинския съвет          -      3 200  лева 

5. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 

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

транспортните разходи съгласно  Приложение  № 6. 

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

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

7. Утвърждава допълнителна извънсписъчна численост на персонала, както 

следва:  

- Денонощни оперативни дежурни - 5 бр. 

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

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложение №7 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

9.1. Директор на Дирекция „Специализирана администрация"; 
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9.2. Директор на СУ “Христо Ботев" гр. Кубрат; 
9.3. Директор на ОУ “Хр. Смирненски” гр. Кубрат; 

9.4. Директор на ОУ  “Васил  Левски" с. Беловец; 
9.5. Директор на ОУ  “Св. Климент" с. Юпер; 
9.6. Директор на ОУ  "Н. Вапцаров" с. Севар; 
9.7. Директор на ОУ  “Св. Св. Кирил и Методий" с. 
Сеслав; 
9.8. Директор на ОУ  “Н. Вапцаров" с. Бисерци; 
9.9. Директор на ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат; 

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

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово 

осигуряване на функция „Образование“; 

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

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово 

осигуряване на функция „Образование“;  

9.12. Директор на Професионална гимназия гр. Кубрат 

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

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

9.15. Управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Кубрат; 

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

9.17. Директор на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. 

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

да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 5 800 000 лв., като наличните към 

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

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

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

помощи и дарения. 

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

бъдат поети през 2021 г. в размер на 6 200 000 лв., като наличните към края на 

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

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

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

на помощи и дарения. 

12. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в 

размер на         3 304 455 лв. 

          13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

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

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

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

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

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

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

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

и/или неотложни разходи. 

          14. Възлага на кмета: 

                   14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

                   14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

                   14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението; 

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

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
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трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 

разходи. 

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

отчети и обяснителните записки към тях. 

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

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

на Министерството на финансите; 

                   14.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до неговото 

отстраняване, като уведомява съответните органи. 

           15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет  за авансово финансиране на 

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

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

общинския бюджет. 

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

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията  на финансиращата  

програма, но не по-късно от края на 2020 г.; 

                  15.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от  временно 

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

ЗПФ; 

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

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

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

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение 

за предоставянето им по решение на общинския съвет.    

           16. Упълномощава кмета: 

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

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

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

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

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

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

годината. 

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

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

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

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

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

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

            17. Определя размера на просрочените вземания в размер на 68 828 лв., 

които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. 

            18. Определя размера на просрочените задължения в размер на 18 536 лв., 

които ще бъдат разплатени през 2021 г., съгласно приложение №10.        

                                 19. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските 

приходи:                         

                                 19.1. плащания по обслужване на общински дълг; 

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

медикаменти; 
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                                 19.3. разходи за издръжка – храна, отопление, осветление, както и издръжка 

на социалните, здравните и  образователните заведения; 

            19.4. Преодоляване на последиците от разпространението на пандемията от 

COVID-19; 

        19.5. инвестиране в социалната и техническата инфраструктура. 

 

       20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2021 г.  и прогнозни показатели за периода 2022 и 2023 г. по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 

финансирането и по разходите, съгласно Приложение №8.  

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

постъпленията.  
          

  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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

                                                       

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – 4 

(четири), „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шестнадесет гласа „За“, четирима „Против“, Бюджетът за 2021 

година на Община Кубрат е приет, колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред - 

точка единадесета. Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

1 на Общински съвет – гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат.      

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет – 

гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат.      

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС Кубрат 

 Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете 

съвместни комисии по точка единадесета от дневния ред – Комисията по евроинтеграция, 

икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка единадесета от дневния ред, комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите становища по точка 

единадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка единадесета от дневния ред, Комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

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

така направеното предложение, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат, моля 

да гласува с вдигане на ръка... 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 181 

 Наредбата е обнародвана на 06.06.2008 г. в интернет сайта на общината; изм. с 

Решениe № 522 от Протокол № 39 / 29.07.2011 г.; изм. с Решениe № 9 от Протокол № 2 

/ 27.11.2015 г.; изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г. 

 

I. На основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА, мотивите за приемане на Наредбата са 

следните:  

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Кубрат за обществения ред в 

община Кубрат: 

 

 С предлаганите промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 

1 за обществения ред в община Кубрат, се цели осъществяване на контрол по 

отношение на създаване на здравословни условия на живот, спазване на обществения 

ред и обществените отношения, както и опазване на околната среда от шум. 

 В действащата Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат, не са уредени 

нарушенията, свързани с шум, предизвикан от съседи и от домашни дейности, 

нарушаващ спокойствието на обитателите на жилищни сгради, също така и създаването 

по какъвто и да е начин на шум на обществени места и в жилищните зони, водещ до 

вреден ефект и дискомфорт, както и излъчването на шум по време на строителство. Не 

са уредени и глобите за този вид нарушения. 

 Предвиждат се глоби за непристойни прояви, с които се нарушава общественият 

ред.  Също така се предвиждат и глоби за откритото носене и употребата на взривни 

вещества, огнестрелно и хладно оръжие и други подобни, които създават опасност за 

живота и здравето на гражданите. 

 Забранява се употребата на алкохол по всяко време на открито по улици, 

тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на 

училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване на 

обществени потребности на територията на Община Кубрат.  

 В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за обществения ред в 

община Кубрат се предвиждат и други  нови забрани, както и глоби и санкции за 

съответния вид нарушение. 

  

 

 Друга съществена промяна е отмяната на Раздел V: Начини и условия за 

отглеждане на животни със стопанска, спортна и научна цел или като домашни 

животни / от чл. 30 до чл.  

36/, тъй като материята е уредена в Наредба № 26 на Общински съвет – гр. Кубрат за 

реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Кубрат. 

 С изменението на Наредбата се предлага актуализация на досегашния 

подзаконов нормативен акт на община Кубрат и привеждането му в съответствие с 

измененията настъпили в законодателството, имащи отношение към неговия предмет. 

 2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата: 

 С представената за разглеждане Наредба за изменение на Наредба № 1 за 

обществения ред в община Кубрат се цели спазване разпоредбата на чл.76, ал.3 от 
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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 № 1 за обществения ред в 

община Кубрат, както в съответствие с разпоредбите на Закона за защита от шума в 

околната среда, така и в съответствие с други нормативни актове от по-висока степен. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата: 

 Изменението на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат не е свързано 

с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и 

с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

 4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 Създаване на здравословни условия на живот на населението, спазване на 

обществения ред и обществените отношения, както и опазване на околната среда от 

шум. 

 Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат да не противоречи на Закона 

за защита от шума в околната среда, на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти, на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност и да бъде в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт. Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат е в пълно 

съответствие с европейското законодателство. Проектът е разработен в съответствие с 

Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ 

необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните 

структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез 

ефективно местно самоуправление. 

 

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

Закона за нормативните актове и е публикуван на интернет страницата на 

Общински съвет – Кубрат на 04.12.2020г. В законовия 30 - дневен срок - до 

04.01.2021г., не са постъпили предложения, становища и възражения по 

предложения проект.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, 

чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

обществения ред в Община Кубрат, както следва: 
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 § 1. Изменя чл. 4, ал. 1, както следва: 

Стар текст: чл.4, ал. 1 „Забранява се извършването на дейности от стопански и битов 

характер в жилищните сгради и около тях, които предизвикват шум, нарушаващ 

спокойствието на гражданите в часовете от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“. 

Нов текст: Чл.4, ал. 1 „Забранява се създаването на шум, предизвикан от домашни 

дейности и съседи, нарушаващ спокойствието на обитателите на жилищни сгради, 

както и озвучаването с музикални и усилвателни уредби и свиренето на оркестри 

от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 8.00 ч. в жилищните сгради“. 

 § 2. Изменя чл. 4, ал. 2, както следва: 

Стар текст: чл. 4, ал. 2 „Временни изключения се допускат при дейности от 

обществена необходимост с разрешение на кмета на общината, в което се указва срокът 

и се дават допълнителни указания и изисквания“. 

Нов текст:: чл. 4, ал. 2 „Забранява се високото говорене, пеене, свирене и 

създаване по какъвто и да е начин на шум на обществени места и в жилищните 

зони, водещ до вреден ефект и дискомфорт за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 

23.00 ч. до 08.00 ч., с изключение на дейностите по организирано събиране и 

извозване на битовите отпадъци, а също така и при косене на общински зелени 

площи“. 

 

 § 3. Изменя чл. 4,  ал. 3, както следва: 

Стар текст: чл. 4,  ал. 3 „Забранява се озвучаването от обекти за производство, 

съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в 

зони и територии, предназначени за жилищно строителство, както и в жилищни сгради 

с повече от едно жилище и сгради и на открити площи в зони и територии, 

предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със 

смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с 

изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, 

аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и 

оповестяване на населението при бедствия, както и изключенията предвидени в чл.9 от 

Наредба № 1 на Общински съвет-Кубрат“. 

Нов текст: чл. 4,  ал. 3 „Забранява се излъчването на шум по време на 

строителство за времето от 14.00 до 16.00 ч. и от 23.00 до 08.00 ч.“. 

 

 § 4. В чл. 4 се създава нова ал. 5: 

Нова ал. 5 „Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и 

търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и 

територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и 

територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече 
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от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 

ч.“. 

 § 5. В чл. 4 се създава нова ал. 6: 

Нова ал. 6 „Забранява се озвучаването от обекти по ал. 5 и на открити площи в 

зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и 

територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 

23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни храмове, автогари и 

при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението 

при бедствия както и изключенията предвидени в чл. 9 от Наредба № 1 на 

Общински съвет - Кубрат“. 

 § 6. В чл. 4 се създава нова ал. 7: 

Нова ал. 7 „За нарушение по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 виновните физически лица 

наказват с глоба в размер от 100 до 500 лв., а на юридическите лица и на 

едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. 

При повторно нарушение виновните физически лица се наказват с глоба в размер 

от 300 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага 

имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.“. 

 

 § 7.  В чл. 4 се създава нова ал. 8: 

Нова ал. 8 „За нарушение по чл. 4, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 физическите лица се наказват 

с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните 

търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв. При 

повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба в размер от 2000 до 

6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага 

имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“. 

 

 § 8. Създава се нов чл. 4а, ал. 1 и ал. 2: 

Нов чл. 4а, ал. 1 „Забранява се извършването на непристойни прояви, с които се 

нарушава общественият ред и спокойствие, нормите на поведение по улици, 

площади и други обществени места, изразяващи се чрез нецензурни и неприлични 

изрази и действия, извън случаите, представляващи престъпления по чл. 325 от 

Наказателния кодекс и чл. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство“.  

Нов чл. 4а, ал. 2 „Който извърши нарушение на чл. 4а, ал. 1, се наказва с глоба в 

размер от 100 лв. до 500 лв. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 

500 лв. до 1000 лв.“. 

 

 § 9. Чл. 5 се допълва с нови алинеи – ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4: 
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Чл. 5, ал. 1 „Забранява се откритото носене и употребата на взривни вещества, 

огнестрелно и хладно оръжие, въздушни пушки и други подобни, които създават 

опасност за живота и здравето на гражданите“. 

Чл. 5, ал. 2 „Който извърши нарушение на чл. 5, ал. 1, се наказва глоба в размер от 

500 лв. до 2500 лв. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 3000 лв. 

до 8000 лв.“. 

Чл. 5, ал. 3 „Забранява се употребата на алкохол по всяко време на открито по 

улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, 

дворове на училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно 

задоволяване на обществени потребности на територията на Община Кубрат, с 

изключение на случаите на организирани и разрешени по законния ред чествания, 

събори и други прояви“. 

Чл. 5, ал. 4 „Който извърши нарушение на чл. 5, ал. 3, се наказва сглоба в размер 

от 50 лв. до 100 лв. и отвореният за консумация алкохол се излива на място. При 

повторно нарушение се налага глоба в двоен размер“. 

 

 § 10. Чл. 10 се допълва с нови алинеи – ал. 1, ал. 2 и ал. 3: 

Чл. 10, ал. 1 „Забранява се провеждането на обществени и групови мероприятия 

(митинги, демонстрации, събрания, състезания, рекламни кампании и други), 

които препятстват нормалната работа на фирмите и гражданите в общината или 

създават затруднения в организацията на движението“. 

Чл. 10, ал. 2 „При провеждане на манифестации, митинги, шествия и подобен вид 

мероприятия се забраняват шумните и нецензурни скандирания по улиците, 

площадите и други обществени места, водещи до нарушаване на обществения ред. 

Определените по законовия ред отговорници осигуряват нормалното им 

протичане“. 

Чл. 10, ал. 3 „За нарушение по чл. 10, ал. 1 и ал. 2, се налага глоба в размер от 50 

лв. до 300 лв.“. 

 

 § 11. Създава се нов чл. 12а, ал. 1 и ал. 2: 

Чл. 12а, ал. 1 „Забранява се нерегламентираното лагеруване в района на Община 

Кубрат“. 

Чл. 12а, ал. 2 „За нарушение по чл. 12, ал. 1, се налага глоба в размер от 50 лв. до 

200 лв.“. 

 § 12. Създава се нов чл. 12б, ал. 1 и ал. 2: 

Чл. 12б, ал. 1 „Забранява се: 

 1. Разместване на пейки, стъпване по тях, драскането или повреждането им 

по друг начин. 



  

65 / 98 

  

 2. Разместване без разрешение на общинските органи на съоръженията в 

детските и ученически спортни площадки, както и тяхното повреждане и 

унищожаване. 

 3. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и парковите 

настилки и съоръженията; на уличните хидранти; на заслоните по спирките на 

обществения транспорт; уличните и парковите осветителни тела и съоръжения, 

на афишните съоръжения и площи, на скулптурно - декоративните форми и 

елементи и други“. 

Чл. 12б, ал. 2 „За нарушение по чл. 12б, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3, се налага глоба в 

размер от 50 лв. до 1000 лв. или не по-малко от установената с фактура стойност 

на собственика – Община Кубрат“. 

  

 § 13. Създава се нов чл. 12в, ал. 1, ал. 2 и ал. 3: 

Чл. 12в, ал. 1 „Забранява се: 

 1. хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети, 

отпадъци от ядки и други по тротоарите, улиците, площадите, стълбищата на 

сградите и други обществени места; 

 2. изхвърлянето на жарава в контейнерите и кошчета за отпадъци; 

 3. изхвърлянето в и до контейнерите и кошчета за отпадъци на избухливи 

вещества, горящи и неизгаснали отпадъци, твърди и обемисти предмети, 

строителни и производствени отпадъци, животинска тор и други отпадъци, които 

могат да повредят сметосъбиращата техника и съдове за битови отпадъци; 

 4. изхвърлянето на битови отпадъци извън контейнерите, предназначени за 

това; 

 5. използване на нестандартни горивни материали (гума, пластмаса и др.). 

 6. изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на сградите; 

 7. увреждането и замърсяването на чешми, извори, помпи и съоръжения 

към тях, 

намиращи се на територията на общината, както и на открити и закрити канали 

за напояване; 

 8. увреждането и замърсяването на паметници и други културни и 

декоративни елементи, фасадите на сгради и други обществени обекти; 

 9. излизането на уличните платна на транспортни средства с непочистена 

ходова част от строителни, промишлени и селскостопански обекти; 

 10. паркиране на автомобили по начин, който затруднява движението на 

пешеходците и обслужването на съдовете за битови отпадъци“. 

Чл. 12в, ал. 2 „За нарушение по чл.12в, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 

физическите лица се наказват с глоба в размер от 300 лв. до 1000 лв., а на 
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юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в 

размер от 1400 лв. до 4000 лв.“. 

 

Чл. 12в, ал. 3 „За нарушение по чл. 12в, ал. 1, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 в случай, че 

деянието не представлява престъпление, се налага глоба в размер от 100 лв. до 

1000 лв.“. 

 

 § 14. В чл. 20 се създава нова ал. 4: 

Чл.20, ал. 4 „За нарушение по чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се налага глоба в размер от 

50 лв. до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 100 лв. до 

500 лв. за юридически лица“. 

 

 § 15. Отменя РАЗДЕЛ V: Начини и условия за отглеждане на животни със 

стопанска, спортна и научна цел или като домашни животни /от чл. 30 до чл. 36/. 

 

 § 16. Отменя чл. 69 от РАЗДЕЛ VІІІ: Административно - наказателни 

разпоредби. 

 

§ 17. РАЗДЕЛ IX: Допълнителни разпоредби се допълва със следните нови 

точки: 

 т. 6 „Шум в околната среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен 

от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от 

автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и 

съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени 

дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната 

среда, и от локални източници на шум. 

 т. 7 „Вредни ефекти" са отрицателните въздействия върху човешкото 

здраве. 

 т. 8 „Дискомфорт" е степента на раздразнение, създавана от шума в 

околната среда, определена посредством проучвания в тази област. 

 т. 9 „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се 

налага наказание за същото по вид нарушение. 

 т. 10 „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез 

механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово 

звукоизвличане и пеене. 

 т. 11 „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, 

циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен 
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характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с 

официален или възпоменателен характер. 

 т. 12. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, 

рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и 

териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. 

 т. 13. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително 

частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една 

ограждаща стена. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Точка единадесета е приета. Преминаваме към 

точка дванадесета от дневния ред. Относно: Придобиване на дълготрайни материални активи 

за снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат. Докладва 

господин Неби. Заповядайте!     

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 

Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска 

пътна мрежа на територията на община Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 
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 По точка дванадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Придобиване на дълготрайни материални 

активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат. 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата - 

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и 

екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка дванадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение, относно: Придобиване на дълготрайни 

материални активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на 

община Кубрат. 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказване относно 

точката? Не виждам желаещи. Който е съгласен с така направеното предложение, относно: 

Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска пътна 

мрежа на територията на община Кубрат, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 182 

Към 31.12.2020 г. неусвоените средства от постъпилите през 2019 г. и 2020 г. по 

бюджета на Община Кубрат трансфери от централния бюджет за зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна мрежа е в размер на 197 955 лв. От тях 35 354 лв. 

представляват преходен остатък от средствата за зимно поддържане за 2019 г., а 

останалите 162 600 лв. – преходен остатък от средствата за снегопочистване за 2020 г. 

 Съгласно чл.48, ал.2 от Постановление № 408 от 23 декември 2020 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 година 

неусвоените средства от постъпилите през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. по бюджетите на 

общините трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 година за 

поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройство, както и за придобиване на дълготрайни материални активи 

за снегопочистване по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване 

на пътищата срещу хлъзгане. 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 48, ал. 2 от ПМС № 

408 от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2021 година, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие на Община Кубрат да закупи с неусвоените средства от 

постъпилите през 2019 г. и 2020 г. по бюджета на общината трансфери от 

централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на 

територията на община Кубрат на обща стойност до 197 955 лв.  (словом: сто 

деветдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и пет лева). 

 2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да извърши всички необходими 

промени по бюджета на Община Кубрат за 2021 година. 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

 Резултати от гласуването: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – 4 (четири), 

„въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С 4 /четири/ гласа „Против“ и 16 /шестнадесет/ гласа 

„За“, точка дванадесета е приета, колеги. Следващата от дневния ред е, относно: 

Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 

(петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. Докладва кметът на Община 

Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: 

Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 

(петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка тринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в 

размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, по точка тринадесета от дневния ред, 

становищата - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка тринадесета от дневния ред, комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския 

бюджет в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат”. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка тринадесета от дневния 

ред? Гласуването е поименно.... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 183 

 На 08.01.2021г. в деловодството на Община Кубрат е постъпило искане с 

Вх.№УД-02-19 от страна на председателя на УС на СНЦ „Местна инициативна група 

Завет - Кубрат“ относно предоставянето на краткосрочен безлихвен заем от бюджета 

на Община Кубрат в размер на 15 000,00 лв. (словом: петнадесет хиляди лева) за 

авансово финансиране на разходи  до възстановяването им от Разплащателна агенция – 

Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. 

           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси и чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

  1. Дава съгласие Община Кубрат да предостави временен безлихвен заем от 

общинския бюджет в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ 

Завет - Кубрат”. 

 2. Средствата по т. 1 следва да бъдат възстановени от СНЦ - МИГ „Завет - 

Кубрат” в срок до 31.12.2021 г. Срокът за погасяване на заема може да превишава края 

на бюджетната година в случай че до 31.12.2021 г. заявените разходи за 2021 г. не 

бъдат възстановени от страна на Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“.   

 

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

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

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

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

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно - процесуалния кодекс. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 20 /двадесет/ гласа „За“, точка тринадесета е приета, колеги. 

Пристъпваме към точка четиринадесета от дневния ред, по която докладва господин Неби -  

кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 
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ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 

Кандидатстване на община Кубрат с проектно предложение „Патронажна грижа + в 

община Кубрат“ по процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“,  по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, моля за становища на комисиите. Господин 

Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка четиринадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Кандидатстване на община Кубрат с 

проектно предложение „Патронажна грижа + в община Кубрат“ по процедура чрез 

директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“,  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров? Госпожо Борисова, по точка 

четиринадесета от дневния ред, становищата - Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по 

законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 
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Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка четиринадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Кандидатстване на 

община Кубрат с проектно предложение „Патронажна грижа + в община Кубрат“ по 

процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

6.002 “Патронажна грижа +“,  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако са възникнали въпроси или желаещи да 

вземат отношение, относно: Кандидатстване на община Кубрат с проектно предложение 

„Патронажна грижа + в община Кубрат“ по процедура чрез директно предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“,  по ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“? Не виждам такива... Който  е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 184 

 Община Кубрат е изразила готовност за кандидатстване с проектно предложение  

„Патронажна грижа + в община Кубрат“ по процедура чрез директно предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“,  по ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 

          Настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ се реализира по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”; инвестиционен 

приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката”; Специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. 
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Цел на процедурата: 

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и 

подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в 

отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на 

COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-

застрашени от коронавируса.  

Операцията се реализира в съответствие с дейности по проекта на Регламент за 

REACT-EU, насочени към подобряване на достъпа до социални услуги от общ интерес, 

включително за децата. 

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

с чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да кандидатства с проектно 

предложение „Патронажна грижа + в община Кубрат“ по процедура чрез 

директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“,  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 

 

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

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

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

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

 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 решениeто. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс.               

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С 20 /двадесет/ гласа „За“, точка четиринадесета 

е приета. Преминаваме към точка петнадесета, относно: Даване на съгласие за предоставяне 

под наем на имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 

2020/2021 г. на територията на община Кубрат и определяне на цена за ползването им. 

Докладва господин Неби!  
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ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: 

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване за стопанската 2020/2021 г. на територията на община Кубрат и 

определяне на цена за ползването им. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка петнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Даване на съгласие за предоставяне под 

наем на имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2020/2021 г. 

на територията на община Кубрат и определяне на цена за ползването им. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, и вашето становище нека да чуем по 

точка петнадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка петнадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение, относно: Даване на съгласие за предоставяне 

под наем на имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 

2020/2021 г. на територията на община Кубрат и определяне на цена за ползването им. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи да изразят мнение? Ако няма 

такива, гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък...  

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова Против 

13 Нина Цонева Против 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Против 

16 Петко Петков Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 185 

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

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

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

споразумението е собствениците и ползвателите да комасират обработваните от тях 

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

на правно основание.  

Съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в масивите за ползване могат 

да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените 

в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в 

картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират,  

попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.  

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

"Земеделие" - Разград е отправил искане с вх. № УД-02-17-12/08.01.2021г. до Община 

Кубрат за предоставяне на имоти- полски пътища, включени в масивите за ползване на 

всички землища на територията на община Кубрат за стопанската 2020/2021 година.  

Към искането са приложени таблици по населени места с подробно описани номера на 

имоти и площи, попадащи в масивите на съответните ползватели, участващи в 

споразуменията. 

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

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

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

землище. 

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

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

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет – гр. 

Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2020/2021 г. 

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

влезли в сила заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД “Земеделие“ 

Разград, подробно описани в Приложение № 2 за всяко населено място на територията 

на община Кубрат, неразделна част от настоящото решение. 

 2. Определя годишна наемна цена на декар за ползване на имотите по т. 1 в 

размер на средното годишно рентно плащане за  съответните землища на територията 

на община Кубрат, публикувани в сайта на ОД “Земеделие“ гр. Разград.  
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 3. Възлага на Кмета на Община Кубрат, да сключи едногодишни договори с 

ползватели - участници в споразуменията за създаване на масиви за ползване, след 

заплащане на дължимите суми за ползваните от тях имоти - полски пътища. 

 

    

  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”- 16 (шестнадесет), „против” – 4 

(четири), „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 16 /шестнадесет/ гласа „За“, четирима „Против“ точката е приета. 

Преминаваме към точка шестнадесета, по която докладва господин Неби! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Юмеров! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искам да обясня защо съм гласувал „Против“. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имате това право. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Миналата година надълго и нашироко разисквахме този въпрос. 

Доказахме, че по този начин, че вие ощетявате Общината. Няма наем от 60 /шестдесет/ лева 

никъде в Общината - няма, а вие предоставяте тези имоти на различни цени - средни. Даже 

от докладната ви, вие си противоречите, ето така: При липса на произнасяне на Общински 

съвет, Директорът на ОД “Земеделие“ Разград, определя средно рентно плащане със заповед, 

а вие искате да въвлечете и нас – съветниците в това, да ощетим Общината, като ни карате да 

гласуваме това нещо. Определя средно годишна наемна цена на декар средно годишно 

рентно плащане – демек същото! И да гласуваме, и да не гласуваме – това ще е същото. Вие 

въвличате и нас – съветниците. Затова гласувам „Против“! Не искам да ощетяваме 

Общината, аз и миналата година ви го казах, как се ощетява Общината. Няма наеми под 60 

/шестдесет/ лева в Общината – нито едно землище, при това имате познати земеделци, може 

да ги питате. Виждам, че не сте приели предложението от миналата година. Не ни 

въвличайте в това! Това беше. Затова гласувам „Против“. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Неби, заповядайте за отговор! 
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АЛКИН НЕБИ: Аз не виждам в какво съм ви подвел и в какво ви въвличам. Областна 

Дирекция “Земеделие“ казва: „Ако няма решение, ще приложа това“. И това е от години – 

средно рентно заплащане. Сега в даденото село се вдигна и рентата – на 80 /осемдесет/ лева, 

90 /деветдесет/ лева, на 120 /сто и двадесет/ лева. Другото село каква вина има?! А що се 

касае до ощетяване на Общината, според мене машина, която работи не трябва да се пипа. 

Всички земеделци си плащат, сключват си договора и си обработват на тези цени от години 

наред. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Едни за 70 /седемдесет/ лева, едни за 50 /петдесет/ лева.  

 

АЛКИН НЕБИ: Даже и за 90 /деветдесет/ лева, даже и за 90 деветдесет/ лева има. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За това говорим, за това говорим! 

 

АЛКИН НЕБИ: Да! В населеното място, самите арендатори са си вдигнали цената. когато 

се явяват на търг – това е средно рентно плащане ! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ясно ли е, колеги кое е средно рентно плащане? Гласувахме, 

преминаваме към точка шестнадесета, относно: Одобряване на схема за преместваеми обекти 

/павилиони и щандови маси за временен пазар за сергийна търговия/ по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ 

във връзка с чл. 55 за ПИ 40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл. 3а, ал. 

1, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7 на Общински съвет – Кубрат, по която докладва 

господин Неби, заповядайте господин Неби! 

 

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА:  

Одобряване на схема за преместваеми обекти /павилиони и щандови маси за временен 

пазар за сергийна търговия/ по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 55 за ПИ 

40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл. 3а, ал. 1, във връзка с чл. 7 

от Наредба № 7 на Общински съвет – Кубрат.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии по точка шестнадесета – Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка шестнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Одобряване на схема за преместваеми 

обекти /павилиони и щандови маси за временен пазар за сергийна търговия/ по чл. 56, ал. 1 

от ЗУТ във връзка с чл. 55 за ПИ 40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл. 

3а, ал. 1, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7 на Общински съвет – Кубрат. 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, да чуем становищата по точка 

шестнадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

 По точка шестнадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Одобряване на схема за 

преместваеми обекти /павилиони и щандови маси за временен пазар за сергийна търговия/ 

по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 55 за ПИ 40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град 

Кубрат, съгласно  чл. 3а, ал. 1, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7 на Общински съвет – 

Кубрат. 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, относно: Одобряването на схема за така 

наречения неделен битак, съвместно с панаира, който се случва на 24 май. Изчаквам, 

госпожо Цонева, така зачитайки... Ако няма въпроси, колеги да преминем към режим на 

гласуване. Който е съгласен за одобряване на схемата, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 186 

Изготвен е проект схема на преместваемите обекти /павилиони и щандови маси 

за временен пазар за сергийна търговия/ по чл. 56, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 55 от 

ЗУТ за територията на ПИ 40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл. 

3а, ал. 1, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7 на Общински съвет – Кубрат.  

След обстойно проучване на територията, съобразяване с потенциала на 

пространствата, съществуващата търговска практика от предходни години и 

съобразяване с инженерната инфраструктура, влиянието на транспортните и 

пешеходните потоци е предложено балансирано проектно решение.  

Преместваемите обекти трябва: 

1. да отговарят на нормите за безопасност; 

2. да се поддържат в добро състояние; 

3. да не нарушават условията на обитаване; 

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда; 

5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото 

законодателство; 

6. да не застрашават безопасността на движение по улиците; 

7. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или 

сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ; 

8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и 

рекламни елементи; 

9. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови проекти. 

10. да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени сгради или в 

непосредствена близост до тях; 

11. да не служат за експониране на стоки от всякакъв характер извън обема на обекта 

или не по определения с проектната документация начин; 

12. да не ограничават правилата за достъпност на средата, определени с Наредба № 6 от 

26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и 

горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването; 

13. да са със защитни средства (решетки, мрежи и др.), които да са с естетичен вид в 

съответствие с одобрените прототипи или с одобрената проектна документация. 

14. Не се допуска поставяне на открити щандове, апарати, грилове, хладилни и др. 

витрини, както и на маси за сергийна търговия извън границите на определените 
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пазари, с изключение на преместваеми обекти с кратковременен характер във връзка с 

честване на официални национални празници, за срок не по-дълъг от 14 дни. 

15.  Всеки собственик или ползвател на преместваем обект е длъжен да отбележи на 

видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото 

разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за 

разположените обекти върху недвижими имоти - общинска собственост. 

Приема се  обособяване на два сектора, където ще бъдат разположени 

предложените преместваеми обекти: 

 Сектор 1 – разполагат се щандови маси и павилиони за пакетирани хранителни 

стоки и увеселителни съоръжения с номера от 1 до 105, който трябва да 

отговарят на приетите правила, както и да имат съответните разрешителни по 

действащото законодателство. Предвидено е на две места разполагане на 

санитарни възли с по три клетки за тоалетни.  

 Сектор 2 – разполагат се щандови маси и павилиони за промишлени стоки с 

номера от 106 до 151, който трябва да отговарят на приетите правила, както и да 

имат съответните разрешителни по действащото законодателство.  

За територията се предвиждат съответните места за паркиране.  

Проектът е разгледан и приет на заседание на Общинския експертен съвет 

по устройство на територията (ОЕСУТ), с протокол № 04 от 07.12.2020 г. без 

възражения. 

 С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, съгласно  чл. 56, ал. 1 и чл. 55 от ЗУТ във връзка с чл. 3а, ал. 1 и 

чл. 7 от Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми 

обекти на територията на Община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява  схема за преместваеми обекти /павилиони и щандови маси за 

временен пазар за сергийна търговия/ по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ във връзка с 

чл. 55 за ПИ 40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл. 

3а, ал. 1, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7 на Общински съвет – Кубрат.  

 

Приложение:  

1. Проект на схема за преместваеми обекти /павилиони и щандови маси за 

временен пазар за сергийна търговия/ по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ във връзка с 

чл. 55 за ПИ 40422.505.1983, кв. 107, УПИ ІІ – град Кубрат, съгласно  чл. 3а, 

ал. 1, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7 на Общински съвет – Кубрат  

2. Протокол № 04 от 07.12.2020 г. от заседание на Общинския експертен съвет 

по устройство на територията. 

 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

                           

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно точка шестнадесета, е приета. 

Следващата седемнадесета точка от дневния ред, е относно: Утвърждаване на списък на 

общинските жилища по своето предназначение. Докладва Женифер Пойраз – зам.- кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА:  

Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето предназначение. 

Докладва: Женифер Пойраз – Зам. – кмет на Кубрат 

 

Зам. – кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, становища на комисиите! Господин 

Байрактаров, нека да чуем становищата на двете съвместни комисии – Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка седемнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Утвърждаване на списък на общинските 

жилища по своето предназначение. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, по точка седемнадесета от дневния 

ред, становищата - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка седемнадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Утвърждаване на списък 

на общинските жилища по своето предназначение. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, госпожо Борисова! Въпроси, колеги? Госпожо 

Мустафова, заповядайте! 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Аз имам един уточняващ въпрос: 34 общо общински жилища, 

толкова ли са били и миналата година? Има ли нови общински жилища, които са включени и 

всички ли, те са наети? 

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Да. Мисля, че от 2016 година има изменение в Наредбата, с което 

жилища вече не се продават на правоимащите, т.е. гражданинът, който беше настанен в 

съответното жилище, след определени условия, имаше възможност да си го закупи, но сега 

това отпадна. Така че броят на жилищата е този.  

 

НЕВИН МУСТАФОВА: И са заети всички - наети. 

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Да! 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Благодаря. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Догодина евентуално пак ще бъдат, има голяма вероятност да са 

същите. 
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ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Разбира се има текучество на наематели.... Едни напускат – други се 

настаняват. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Ако няма, гласуването е поименно по точка 

седемнадесета от дневния ред... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 187 

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

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

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

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

ведомствените.  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

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

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

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

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

за настаняване под наем в общински жилища, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

         I. Утвърждава списъка на общинските жилища по своето предназначение, 

както следва: 

СПИСЪК  

на общинските жилища по предназначение 

2021 г. 

А. Жилища за отдаване под наем –  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. ул. „Витоша” №41, ап.1 (едно) с идент. №40422.505.2080.1.31 
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29. ул. „Витоша” №43, ап.4 (четири) с идент. №40422.505.2080.1.44 

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

31. с. Тертер, ул. „Яне Сандански” №4 

32. с. Божурово ул. „Ал.Антонов“ № 9 

 

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

 

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

 

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

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

   

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

 - няма. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

  

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 20 /двадесет/ гласа „За“, преминаваме към точка осемнадесета от 

дневния ред, относно: Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин 

върху   имот от Общински горски фонд с идентификатор 03575.60.419 в землището на село 

Беловец, община Кубрат. Докладва Женифер Пойраз, заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА:  

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

Общински горски фонд с идентификатор 03575.60.419 в землището на село Беловец, 

община Кубрат. 

     Докладва: Женифер Пойраз – Зам. – кмет на Кубрат 

 

Зам. – кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, госпожо Пойраз! Господин Байрактаров, нека да 

чуем становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, 
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икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка осемнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Учредяване право на ползване за 

устройване на постоянен пчелин върху   имот от Общински горски фонд с идентификатор 

03575.60.419 в землището на село Беловец, община Кубрат. 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, вашето становище да чуем - 

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и 

екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

 По точка осемнадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Учредяване право на 

ползване за устройване на постоянен пчелин върху   имот от Общински горски фонд с 

идентификатор 03575.60.419 в землището на село Беловец, община Кубрат. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Ако няма такива, гласуването е 

поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 188 

 В Община Кубрат е постъпила Молба  с Вх.№ ССД-03-03-01/04.01.2021 г. от 

Мехмед Мутиш с искане за наемане на имот от общински горски фонд за устройване на 

постоянен пчелин на площ от 1000 кв. м., представляващ имот с идентификатор 

03575.60.419 /номер по предходен план 000419/ по КК на с. Беловец, общ. 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. 

Съгласно чл.13 , ал.1 от ЗП право на ползване може да се учреди в полза на 

заявителя, когато: 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 

км; 

2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м 

от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 

3м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличие на плътна 

ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м 

под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват на самата ограда; 

3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района 

от органите на БАБХ. 

Изискването по т.1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно 

нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни медоносни видове. 

От направена справка в Регистъра на пчелините в България към БАБХ е видно, 

че Мехмед Мутиш е собственик на животновъден обект „Пчелин“, с регистрационен № 

7321-0664 със 125 бр. пчелни семейства. Изпълнени са условията на чл.11, ал.2 от 

Закона за пчеларството, тъй като 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.13,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.  

В тази връзка е отправено писмено запитване до управителя на „Кубратска гора“ 

ЕООД / писмо с Изх.№ УД-02-18-18/05.01. 2021г./ за дървесните видове в подотдел 

75/д, в който попада имот с идентификатор  03575.60.419 /номер по предходен план 

000419/ по КК на с. Беловец, общ. Кубрат.  

 В отговор на запитването към писмо с Изх.№ 4/12.01.2021 г.  управителят на 

„Кубратска гора“ ЕООД - инж. Хасанов е приложил таксациона характеристика на 

подотдел 75/д. Съгласно таксационната карта  50 % от растителността в района е 

сребролистна липа, 30 %- цер, и по 10 %-дъб и мъждрян.  

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 да разреши на  

заявителя- Мехмед Мутиш да ползва имот с идентификатор 03575.60.419 /номер по 

предходен план 000419/ с площ от 1000 кв.м.,  по КК и КР на с. Беловец, общ. Кубрат, 

за разполагане на пчелни семейства и отводки. 

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. В конкретния случай лицето желае да 

ползва имота за срок от 5 години. Въз основа на решението на общинския съвет,  

кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

За имот с идентификатор 03575.60.419 /номер по предходен план 000419/ по КК 

на с. Беловец, общ. Кубрат, към който е заявен интерес  има  съставен АЧОС № 5134 от 

23.01.2015г., вписан в Служба по вписванията гр. Кубрат. под № 43, том.2, Вх. рег.№ 

329 от 29.01.2015 г., дело 244.  
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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 – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за  срок от 

5/пет/ години за разполагане на постоянен пчелин на Мехмед Мутиш, с постоянен 

адрес гр. Кубрат, ул. Хан Крум № 36, общ. Кубрат, обл. Разград, върху имот с 

идентификатор 03575.60.419 (нула три пет седем пет точка шест нула точка четири 

едно девет) /номер по предходен план 000419/ по КК на с. Беловец, общ. Кубрат, с 

площ 1000 /хиляда/ кв. м. и начин на трайно ползване: широколистна гора, собственост 

на община Кубрат съгласно АЧОС№ 5134 от 23.01.2015г., вписан в Служба по 

вписванията гр. Кубрат. под № 43, том.2, Вх. рег.№ 329 от 29.01.2015 г., дело 244. 

Имота, върху който се учредява правото на ползване, попада в общинска горска 

територия, устроена като подотдел 75/д в землище с. Беловец.  

 

   2. Упълномощава  Кмета  на Общината да издаде заповед и да сключи договор 

за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години с Мехмед 

Мутиш, с постоянен адрес гр. Кубрат, ул. Хан Крум № 36, общ. Кубрат, обл. Разград, за 

разполагане на постоянен пчелин, върху имот с идентификатор 03575.60.419 (нула три 

пет седем пет точка шест нула точка четири едно девет) /номер по предходен план 

000419/ по КК на с. Беловец, общ. Кубрат, с площ 1000 /хиляда/ кв. м. и начин на 

трайно ползване: широколистна гора. 

  

  

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

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд - Разград. 

 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 20 /двадесет/ гласа „За“, точка осемнадесета е приета, колеги. 

Преминаваме към точка деветнадесета – Разни, която се състои от три, постъпили в 

деловодството на Общински съвет, предложения -  предложение, отговор и отново 

предложение. Те са подредени по входящи номера и дати на постъпвания. На комисии ги 

дискутирахме. Първото, е относно: Електрифициране на центъра на град Кубрат, от 

общински съветници от „Земеделски народен съюз“ в Общински съвет - Кубрат. 

Вносителите, ако нещо искат да добавят, сега е моментът и да дискутираме отново.  

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Аз  мога ли да ви помоля да зачетете докладната?  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се! Ще зачета. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Ясно е на общинските съветници, но все пак и на обществеността 

да знае за какво става въпрос. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще зачета. 

 

„До Кмета на Община Кубрат - Алкин Неби 

  До Председателя на Общински съвет – Кубрат – Хюсеин Юмеров 

 

Докладна записка 

 

От групата на общински съветници от „Земеделски народен съюз“ в Общински съвет – 

Кубрат 

 

Относно: Електрифициране на центъра на град Кубрат. 

 

Уважаеми господин Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Уважаеми Председател на Общинския съвет в гр. Кубрат – господин Хюсеин Юмеров 

 

 Всеизвестен факт е, че центъра на Кубрат тъне в мрак, откак съществува още 

като село под името Балбунар. Става въпрос за периметъра от читалище „Св. Св. Кирил 

и Методий“ в посока паркинга пред аптека „Марешки“ до кръстовището 

непосредствено след сградата на фирма „Асотекс“. Площада пред сградата на 

Общинската администрация в посока банка ДСК, малката градина с паметника на 

Васил Левски, както и целият базар с кафенетата в центъра на града. 

 

 Уважаеми господин Председател, уважаеми Градоначалник, уважаеми 

общински съветници, идеалният център на града тъне в мрак, факт за който почти 

никой не говори и вероятно даже не се и сеща да говори, тъй като откак е роден не  е 

виждал в центъра на града улично осветление и приема това за нормална даденост. Да, 

но не е нормално, уважаеми общински съветници! Не е нормално, а е срамно, жалко и 

позорно в 21 век, в ерата на технологиите и иновациите, в ерата на най-голям научен, 

технически и всякакъв прогрес, като страна членка на Европейския съюз от 13 години 

насам и съответно като европейска община, за каквато се представяме, да тънем в 

дълбокия мрак на Средновековието. 

 

 За справка само искам да уточня, че улично осветление започва да се поставя в 

голяма част от западноевропейските държави още в края на 15-ти век, по-конкретно 

през 1667 г. в Париж, същата година в Лил и Амстердам, в края на 17-ти век вече в 

петдесет от големите градове в Европа. На фона на европейските постижения от края 

на 17-ти век и съпоставяйки с мрачната, в буквалния смисъл на думата, реалност в 

центъра на нашата китна лудогорска община, всеки, тук в залата, би могъл да се 
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замисли доколко изобщо сме част от Европа и дали сме в 21-ви век или все още някъде 

между 15-ти и 17-ти. 

 

 Единствената светлина в центъра на града в тъмната част на денонощието се 

излъчва от заведенията /ако работят/ и от включените рекламни табла /ако са включени/ 

на някои от търговските обекти. Служители на някои от търговски обекти споделят, че 

ако забравят да включат рекламните табла по витрините си, често минувачите се 

препъват по неравната повърхност на тротоарните плочи и се блъскат в стъклата на 

магазините. Всъщност, ако трябва да сме напълно точни, в центъра на града все пак има 

една улична лампа, една единствена, която е соларна и се намира пред застрахователна 

компания „Алианс“. 

 

 Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Алкин Неби, наясно сме, 

че в посочения периметър от центъра на Кубрат не са поставени никога електрически 

стълбове и съответно няма как да ги има. Наясно сме също и че Община Кубрат 

кандидатства с проект за енергоспестяващо улично осветление по модел на Дания или 

Норвегия, ако не се лъжа, който гласувахме и одобрихме единодушно още в края на 

2019 година. Но и вие, както и всички тук в залата също са наясно, че от 

кандидатстването до реализирането и финализирането на проекта се минава по дълга и 

тромава процедура, която ще отнеме неясно много време. А времето е ценно, уважаеми 

общински съветници и трябва да се оползотворява в посока на градивни за жителите на 

Кубрат промени, създавайки обществени блага. А електрифицирането е благо от първа 

необходимост. 

 

 С оглед на гореизложеното, ние общинските съветници от Земеделски народен 

съюз“, настояваме за електрифициране на центъра на града с поставянето на 

необходимия брой електрически стълбове, или ако е по-удачно с улични соларни 

лампи, като средствата за това се предвидят от бюджета на Общината за 2021 година. 

Предлагаме електрифициране на центъра на града да започне и да стане факт възможно 

по-скоро, още в началото на тази календарна година. 

 

ВНОСИТЕЛИ: ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ „ЗНС“: 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ, 

ОРХАН БЕДИХАНОВ, 

НИНА ЦОНЕВА, 

НЕВИН МУСТАФОВА, 

ПЕТКО ПЕТКОВ.“ 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Коментари? От вносителите, защото в комисиите имаше... 

Господин Неби, заповядайте! 
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АЛКИН НЕБИ: Благодаря. Малко не съм съгласен с вносителите, че от периметъра на 

читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ в посока паркинга пред аптека „Марешки“ до 

кръстовището е пълна тъмнина. Пред читалището, площадът е осветен, както и малката 

градинка с паметника на Васил Левски също е осветена. Площадът – също е осветен, 

даже с една диодна лампа от 150 вата – ново осветление. Пред „Алианц“, също Община 

Кубрат го сложи, осветлението. Не съм съгласен и с „често минувачи се препъват в 

неравната повърхност на тротоарните плочи и се блъскат в стъклата на магазините“. 

През 2016 година смениха плочките там, ремонт правиха – там е право. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Поради, засадените там липи, знаете, кореновата система на 

липите специално повдигат тротоарните плочи, не е равна повърхността. А това не е 

моя констатация, а на търговци  в тази част. 

 

АЛКИН НЕБИ: Добре, търговците да направят ремонт тогава... 2016 година беше. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Може заедно да се поразходим и ще се види, че не е толкова 

равно.  

 

АЛКИН НЕБИ: В момента община Кубрат се консултира с В и К и Енерго - Про и ще 

постави едни стълбове – зависи от метража, има там проводници, В И К, всичко трябва 

да бъде със съгласуване и пристъпваме към едни соларни лампи. За електричество – 

ток, трябва пак наново проект, фирма за проектиране, 2021 година ще светне. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: По отношение на това, леко изразихте несъгласие, че 

площадът не е осветен и пред читалището не е осветено и в градинката. Действително 

аз не знаех, че там има електрически стълбове, защото доскоро там не светеше. Дали се 

пести от … 

 

АЛКИН НЕБИ: Не съм съгласен. Даже падащ сняг има. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Доскоро не светеше! След внасяне на докладната… след 

внасяне на докладната видях, че там се светнеха уличните лампи пред читалището и в 

градинката, където е паметникът на Васил Левски. Няма как да знам, че има 

електрически стълбове в тъмното, при условие, че те не светеха доскоро! 

 

АЛКИН НЕБИ: Даже в посока „Мира“ маркет, десет лампи има, сложихме крушки, 

защото глобусите са счупени, на следващия ден - крушките ги нямаше. В момента има 

крушки и глобуси. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Да, в момента добре! А нагоре обаче – няма. Към „Марешки“ 

посока „Асотекс“ в него периметър, няма на базара…  
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АЛКИН НЕБИ: И тука е мястото да заявя за Кубрат, телефон: 0848 7 20 20, всеки 

гражданин, бих казал, е длъжен да се обади и да каже на улица еди коя си, номер еди 

кой си, осветлението не работи, контейнерът не се взема, кучета много. От селата 

вземаме сведения от кметовете, за града – чакаме активните, будни граждани, да се 

обадят на телефон и да знаем къде е проблемът. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: А какво да направят гражданите, които живеят на улици, в 

които един електрически стълб свети, следва друг, който няма осветително тяло, 

следващ, който също свети, следва друг, който няма осветление? 

 

АЛКИН НЕБИ: Телефон: 0848 7 20 20, телефона на Общината, казвате, изпращаме 

електротехник. Констатира и отстранява проблема. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: При условие, че няма осветително тяло на стълба, пак ли ще 

се постави? 

 

АЛКИН НЕБИ: Пак казвам, електротехникът ще каже. Аз, как да кажа сега има тяло 

или няма! 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Защото на комисия обсъдихме, че ако има осветително тяло, 

което просто не свети, може да се позвъни и дойде техническа група, технически лица, 

които да поправят повредата, но при условие, че няма… Затова питам.  

 

АЛКИН НЕБИ: Ако се позвъни. Позвънете и дайте адреса. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Друг да вземе отношение? Следващо постъпило предложение е 

от Цветомир Цонев, относно даване на съгласие за 4 зони паркоместа в центъра на гр. 

Кубрат да станат зони за кратковременно платено паркиране. 

 

„Уважаеми господин Юмеров,  

 

Положението с транспорта в нашия град на база това, че автомобилите стават повече, 

става все по-тежко, Движението и паркирането е особено затруднено през деня, За да 

можем поне частично да подобрим това състояние, като разбира се, в перспектива се 

продължава да се работи за цялостно решаване на проблема с пълно обследване и 

пълно проектиране. 

 

Предложението за зони за кратковременно платено паркиране в центъра на гр. Кубрат: 

 

Първата зона пред аптека „Марешки“ на ул. „Цар Освободител“ № 8. 

 

Втора зона пред банка ЦКБ на ул. „Цар Освободител“ № 2. 

 

Трета зона от ловно рибарския магазин на ул. „Цар Освободител“ до блок „Калин“.  
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Четвърта зона паркинга на бивше АПК. 

 

Предлагам, като цената за престой до 30 минути в платените зони да е 50 стотинки, за 

час – 1 лев. Гражданите, които живеят в близост до платените паркоместа да имат 

възможност да си извадят карта, която ще струва 10 лева на месец. 

 

Паркоместата да са безплатни във вечерните часове от 17:00 до 08:00 часа. 

Вносител на предложението:  

 

Цветомир Цонев.“ 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Цонев, ако нещо искате да добавите! 

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Ние го обсъдихме на комисии. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. 

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Най-вече заради превозните средства, които с месеци не се 

ползват и стоят на паркоместата. Сега сме свидетели зимата, че е трудно и 

снегопочистването. Но трябва да се обсъди... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се. 

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: За да вземем най-разумното решение и тогава да бъде 

гласувано. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предизвикахте дебат в тази насока в комисии, но стана ясно, че 

така бързо и рязко няма как да стане, много институции са замесени. Както 

направеното  предложение за решение, като му дойде времето. 

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Да направим първа крачка, да задвижим нещата. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпросът на време и решение на Общински съвет отново. Друг 

да вземе отношение, колеги... Предвид отговора на господин Иванов, относно мое 

питане за изпълнението на бизнес-плана за изминалата 2019 и 2020 година. Накратко, 

господин Иванов отговаря, че той се отчита пред КЕВР и пред Асоциацията и не 

предоставя отчет и ние ще искаме от КЕВР и от Асоциацията. Други теми, колеги в 

точка Разни? Господин Цонев, заповядайте! 

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Миналата сесия стана сравнение с „МБАЛ – Кубрат“, болница 

„Пирогов“, „Александровска болница“, заради това искам да го обсъдим. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По-високо, ако може, да чуват всички.  
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ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Става ясно, че не може да се сравняваме с болница „Пирогов“ и 

„Александровска болница“, също така става ясно, че техните Управители не могат са 

сравняват с нашата Управителка, като годишно възнаграждение. Искам да разбера, 

надявам се и колегите, кой определя възнаграждението на д-р Мичева, по какъв начин 

става? Тъй като Общинският съвет, нали ние сме работодател на д-р Мичева, как става 

това определяне със нейното възнаграждение? Ако може да ни запознаете. И другото 

нещо, което искам също да подчертая джипът - „Ситроена“, който доскоро беше със 

софийска регистрация, вече е с разградска. Доколкото знам, е закупен с предназначение 

за лошите метеорологични условия, да се превозват болните за хемодиализа. Използва 

ли се за това предназначение и за какво се използва? Също бих искал да бъда запознат. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, два въпроса. За първият има бърз отговор – Наредба № 

8 на Общински съвет – Кубрат, 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, урежда тази част с 

търговските дружества. За втория, ще попитаме госпожа Мичева. 

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Просто тука става ясно, че… само едно ще посоча: проф. 

Ангелов, който е управител на „Александровска болница“ взема 64 684 /шестдесет и 

четири хиляди шестстотин осемдесет и четири/ лева възнаграждение – годишно! Д-р 

Павлина Мичева взема 131 000 /сто тридесет и една хиляди/ лева възнаграждение -  

годишно! Другите няма да ги посоча. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Цонев! Други въпроси, колеги в точка 

Разни? Ако няма такива закривам заседанието на Общински съвет – Кубрат! 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 
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