
  

1 / 80 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 17  

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 02.04.2021 г. /петък/ 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: 21 общински съветници. 

 

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

кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.- кмет на Община Кубрат, служители 

от Общинска администрация – Кубрат, кметове на кметства, граждани и медии. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми господин Неби, 

Уважаеми Заместник - кметове на Община Кубрат,  

Уважаеми Кметове по населени места, 

   Представители на общинската администрация, скъпи граждани, 

  При наличие на кворум от 21 /двадесет и един/ общински съветници - при пълен 

кворум, откривам редовното заседание на Общински съвет, което заседава на 

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

администрация /ЗМСМА/. Колеги, предварителния дневен ред е на вашето внимание. 

След изпращането на дневния ред по имейлите ви, получихте две допълнителни 

точки. Предвид тяхната важност ще предложа с гласуване да ги включим в дневния 

ред, същите които ги разгледахме на самите заседания на постоянните комисии. 

  Който е съгласен с така направеното предложение, предвид двете допълнителни 

точки, да се включат в дневния ред, моля да гласува, колеги... 

 

 

 Проведе се гласуване... 
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 Общинският съвет - Кубрат, с 21 /двадесет и един/ 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. 
Разрешение за разсрочване на задължения за местни 

данъци и такси за срок по-голям от една година. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише 

Записи на заповед без протест и без разноски в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за 

осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от 

стойността на Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. за проект „Оборудване 

и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала 

– Кубрат, Община Кубрат“, гр. Кубрат, община Кубрат” по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 
Допълнение към Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

4. 

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по 

вписвания гр. Кубрат под № 61, т. 2, Вх. рег.№ 1643 от 

06.07.2018 г.    

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по 

вписвания гр. Кубрат под № 60, т. 2, Вх. рег.№ 1642 от 

06.07.2018 г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. 

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по 

вписвания гр. Кубрат под № 62, т. 2, стр.44380, с Вх. рег.№ 

1644 от 06.07.2018 г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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7. 

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по 

вписвания гр. Кубрат под № 66, т. 2, стр. 44379, с Вх. рег.№ 

1659 от 09.07.2018 г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 
Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. „Надежда“ 

№ 17. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. Продажба на незастроен имот в гр. Кубрат. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. 
Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. „Дели 

Орман“ № 49. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

11. Продажба на незастроен имот в с. Тертер. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

12. Разпореждане с незастроен общински имот в с. Сеслав. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

13. 

Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат за периода 2021 – 2025г. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

14. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

15. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 23 за реда за получаване и управление на 

дарения от Община Кубрат. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

16. 
Приемане на дарение в полза на Община Кубрат на 

стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС - 

Кубрат 

17. 
Провеждане на отчетно – изборно Общо събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

18. 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 

2021г. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

19. 

Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на 

ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по 

проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2020 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие 

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

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно 

Заповед за одобрение на финансова помощ № РД 09-

256/29.03.2021г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 

г.  

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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20. РАЗНИ.  

 

 

 

 
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Дневният ред е приет. Преминаваме към точка първа от 

дневния ред, относно: Разрешение за разсрочване на задължения за местни данъци и такси за 

срок по-голям от една година, която докладва господин Неби. Предвид обстановката сме 

приготвили допълнителен микрофон, за да е по-удобно от място. Господин Неби, 

заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Разрешение за разсрочване на задължения за местни данъци и такси за срок по-голям 

от една година.  

          Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми колеги, позволете ми тази сесия да докладвам 

точките от място. Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Кубрат, Уважаеми 

заместник – кметове, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми Кметове по населени места 

и граждани! 

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

е към настоящия протокол).  

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

на постоянните комисии! Господин Байрактаров, нека да чуем становища на двете съвместни 

комисии, които заседаваха 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). 

 Членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение за решение,  

 относно: Разрешение за разсрочване на задължения за местни данъци и такси за срок 

 по - голям от една година. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ - няма ; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище 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). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

  По точка първа, членовете на комисиите също подкрепят така направеното 

предложение за решение,  относно: Разрешение за разсрочване на задължения за местни 

данъци и такси за срок по-голям от една 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“ – 2; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка първа от дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Борисова! 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам няколко въпроса, които са към вносителя на докладната. 

Първият въпрос, е: Ако дружеството не беше депозирало молба - искане за разсрочване на 

задължение, Общината щеше ли да предприеме някакви действия? Тъй като задълженията, 

както е видно са от 2016 г. до 2020 г. и ако не се предприемат каквито и да било действия, 

2016 г. щеше да се погаси, 2021г. съответно щяха да бъдат загубени, така доста сериозни 

средства. И също така искам да питам защо към настоящия момент не са били предприети 

действия по събиране на тези задължения от страна на Общината? И третият ми въпрос, е 

във връзка с депозиране на молбата, относно изискванията в ДОПК, дали към това искане за 

разсрочване има представени други допълнителни изискуеми по закон документи, каквито са 

– извлечение от банкови сметки и други доставчици на платежни услуги, които да доказват 
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паричните потоци на дружеството, както и доказателства за дължими суми по договори, 

свързани с основната дейност на длъжника? Това са моите въпроси, във връзка с искането за 

разсрочване. 

АЛКИН НЕБИ: Естествено, че Община Кубрат си търси винаги парите. На „Хан Кубрат“ 

имахме изпълнително дело, след това пак с разсрочване. Доколкото си спомням и ЕЛ-

ПРОМ“ беше поело с Решение на Общински съвет – 2017 г. ли беше 2018 г. ли беше... но, 

предвид икономическата криза, Управителят, който е дойде и каза: „...повече от 500 лева не 

мога да дам всеки месец...“. И по 500, по 500 си ги внасяше. Това означава, че има някакво 

желание за погасяване. Но сега имат един нов собственик, който е купил акциите и той се 

наема да изчисти всичките задължения, след като тегли банков кредит – това са техни думи. 

А за парични потоци – едва ли имат парични потоци, те останаха с пет човека на работник. 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Нали трябва да има някакво обезпечение. Все пак ние ще дадем 

примерно, Общинският съвет ще даде разрешение, сумата не е никак малка... 

АЛКИН НЕБИ: Ние заем не даваме за обезпечение! 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Знам, че не е заем... 

АЛКИН НЕБИ: Ние единствено даваме съгласие за четири месеца гратисен период  и от 

август месец – 31.08. /тридесет и първи август/ да почва да внася по 5 хил. 123 лв. и 61 ст. 

/пет хиляди сто двадесет и три лева и шестдесет и една стотинки/. Ако и това не дадем – 

нищо няма да можем да вземем. Блокирани сметки и пет семейства остават без работа, макар 

и на четири часа. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Промяна в задълженията няма. Ние даваме глътка въздух и разбира 

се с разрешение на Общински съвет. Мисля, че няма нищо лошо в това, нито пък е 

противозаконно, защото... 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Не, лошото е в това, че досега са трупани тези суми, като 

недобори, които не са събрани към настоящия момент. Това са 40 000 /четиридесет хиляди/ 

лв. – тя никак не е малка. Предвид факта, че се дават физически лица на частен съдия 

изпълнител за суми, които са примерно за по 100 /сто/, 200 /двеста/, 300 /триста/ лв. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: След доброволна покана, разбира се. Тука доброволната покана е от 

заявителя, че иска по този начин да се случват нещата. И Община Кубрат винаги е 

подкрепяла бизнеса във всяко едно отношение, особено в такива трудни моменти. Колеги, 

други въпроси спрямо точка първа от дневния ред? Господин Байрактаров, заповядайте! 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Аз смея да твърдя, че много добре познавам дейността на 

„Елпром - Елин” АД  гр. Кубрат. Веднъж, защото баща ми е пенсиониран от там – втори път, 

защото, като част от Община Кубрат, естествено, се интересуваме от всички предприятия, 
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които са на територията на Общината. Наистина „Елпром - Елин” АД  гр. Кубрат, 

последните години – четири, пет – единствената им цел беше да задържат работната си ръка. 

Отначало бяха тридесет човека, след това паднаха..., защото наистина няма работа и гледат 

максимално да задържат хората и да ги осигуряват. Задълженията, освен към нас, са и към 

други лица, което е неизбежно. Новият собственик, наистина е сериозен и неговото желание, 

намерение, е да възроди до някъде производството на Елпром - Елин ” АД  гр. Кубрат, плюс 

да добави нови продукти в самото производство. Той е голям производител в България на 

тези електронни табла, които се слагат и монтират по летищата. Изнася за почти цяла 

Европа, включително и за Азия. Естествено, че всяко едно нещо, всеки един проект изисква 

време. Убеден съм в сериозните му намерения, защото желанието му, което е да качи 

капацитета на завода и плюс наемане на допълнителна работна ръка, което пък ще е плюс за 

нашата общественост и за града ни като цяло. Така, че не мисля, че ще имат някакъв кой знае 

какъв проблем, да им позволим. Най - лесното е да пристъпим към принудителни действия, 

да им запорираме сметки, да ги върнем към съда, което е безсмислено... още повече в това 

време – няма смисъл! Това е моето мнение. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим, господин Байрактаров! Други желаещи за изказвания, 

да изразят становище? Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение, 

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

Проведе се гласуване… 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 203 

 Предвид тежката социално-икономическа обстановка в страната и финансовата 

нестабилност на част от предприятията, и във връзка с епидемиологичните условия  в 

деловодството на Община Кубрат е депозирана молба от „Елпром - Елин ” АД  гр. 

Кубрат, с входящ № УД-02-19-410-2/10.03.2021 г., относно разсрочване на изискуеми  

задължения към Община Кубрат. 

 Към 10.03.2021 г. размерът им е 46 112,49 лв./четиридесет и шест хиляди сто и 

дванадесет лева и 49 ст./, в т.ч: данък недвижими имоти в  размер на 23 949,63 

лв./двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и девет лв. и 63 ст./ и такса битови 

отпадъци в размер на 22 162,86 лв./двадесет и две хиляди сто шестдесет и два лева и 86 

ст./ със  срок за погасяване  13 /тринадесет/ месеца. 

Дружеството заявява желание, да погаси задължението си, като се възползва от 

законовата възможност, предоставена му в чл. 4, ал. 7 и чл. 9, ал. 5 от ЗМДТ, а именно, 

получаване на разрешение за разсрочване на задължението му от кмета на Община 

Кубрат, след Решение на Общинския съвет. 

Дружеството се нуждае от четири месеца гратисен период преди депозиране на първата 

вноска от погасителният план. 
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 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 

7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ,   Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие, Кметът на Община Кубрат, да издаде разрешение, с което да 

допусне разсрочване на задълженията на „Елпром - Елин” АД гр. Кубрат, дължими за 

периода от 2016 г. до 2020 г., в размер на 46 112,49 лв.  (Четиридесет и шест хиляди сто 

и дванадесет лв. и 49 ст.) към 10.03.2021г., съгласно изготвен погасителен план/ 

Приложение № 1- неразделна част от настоящото решение/ и да обхваща периода от 

месец април 2021 година  и е с последна вноска на 30.04.2022 год. 

 

2. При неизпълнение на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите суми 

стават незабавно изискуеми заедно със законната лихва от датата на даденото 

разрешение. 

 

Настоящото решение да бъде 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” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С шестима „Против“ и петнадесет гласа „За“, точка 

първа е приета. Преминаваме към точка втора, колеги. Относно: Упълномощаване кмета на 

Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане 

в размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. за 

проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат“, гр. Кубрат, община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

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

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

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски 

фонд за развитие на селските райони. Докладва: господин Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест 

и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за 

осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. за проект „Оборудване и 

обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“, 

гр. Кубрат, община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

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

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

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

                         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, 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 втора, Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно: Упълномощаване кмета на Община 

Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в размер 

на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. за проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат“, гр. Кубрат, община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

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

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

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

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

подкрепят предложението за решение, относно: Упълномощаване кмета на Община 

Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 

100% от стойността на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. за проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат“, гр. Кубрат, община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

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

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

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

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? Желаещи за изказвания? Не 

виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване...   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 204 

 Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-

C01/2020 от 22.06.2020 г. по проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова 

подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

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

развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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           Общата стойност на инвестицията е 20 061,10 лв., от които 18 054,99 лв. 

европейско и 2 006,11 лв. национално съфинансиране. 

Главната цел на проекта е стимулиране развитието на спорта чрез 

модернизиране на съществуващата материална база за извършване на спортни 

дейности и разширяване кръга на извършваните спортни мероприятия на територията 

на община Кубрат. Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на 

социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на 

възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за 

свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, 

развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни 

ресурси”. 

Основната дейност, която ще се изпълни по проекта е доставка на оборудване и 

обзавеждане на съществуващата зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат 

включващо: комбиниран уред за фитнес, смит машина, бягаща пътека, лег преса, 

кросоувър, шведска стена, велоергометри, степери, лежанки, платформи за скокове от 

височина, пейки за коремни преси, медицински топки, неопренови джогинг тежести, 

различни видове лостове за вдигане на тежести в комплект с гумирани дискове и 

стойки за поставяне, комплекти метални гири с винилово покритие, протектори за врат, 

гумени настилки. 

Със закупуването на новото спортно оборудване, ще бъде модернизирана 

съществуващата материална база за извършване на спортни дейности, което ще 

разшири кръга на спортните мероприятия на територията на община Кубрат и ще 

стимулира развитието на спорта, което от своя страна ще доведе до укрепване здравето 

на населението на територията на общината. 

  

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 

12/25.07.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от 

Наредба № 22/14.12.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 5, ал. 1, 

т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-

0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

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

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат”, сключен между Държавен фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“ и община Кубрат, седалище и адрес на управление гр. Кубрат, община Кубрат, 

област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000505846, 

идентификационен номер по ДДС № BG000505846, представлявана от Алкин Неби – 

кмет на община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” в  размер  на 7 201,16 лв. (седем хиляди двеста и един лева и 

шестнадесет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 

плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г., сключен 

между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат”, изпълняващ се по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

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

общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони (съгласно Приложение 1); 

 

2. Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 1 440,23 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева и 

двадесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към 

авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г., сключен 

между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, 

Община Кубрат”, изпълняващ се по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

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

общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони (съгласно Приложение 2); 

 

3. Възлага на кмета на община Кубрат да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-

C01/2020 от 22.06.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”; 

4. Възлага на кмета на община Кубрат да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.030-0013-C01/2020 от 22.06.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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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 поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно, точка втора е приета, колеги! Преминаваме към точка 

трета от дневния ред, относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 г.  Докладва: господин Неби - кмет на Община 

Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 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! Становища на комисиите по точка 

трета от дневния ред. Господин Байрактаров, нека да чуем становището 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 трета, Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно:  Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., с направеното 

предложение за допълнение от страна на вносителя на докладната записка г-н Алкин 

Неби – кмет на община Кубрат. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, 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). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС):  

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

подкрепят предложението за решение, относно:  Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., с направеното 

предложение за допълнение от страна на вносителя на докладната записка г-н Алкин 

Неби – кмет 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“ - 5; 

„против“ - 2; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка трета от дневния ред? Не 

виждам. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува с 

вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване... 
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Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 205 

 Община Кубрат е собственик на имот в с. Мъдрево, местност „АРПАЛЪК“ с 

идентификатор 49518.332.176 с площ 8 510 кв.м., категория на земята при неполивни 

условия: трета; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно 

ползване: нива. За имота има съставен АЧОС № 5551 от 23.07.2015г., вписан  с № 45, 

том 11, вх. рег.№ 2825 от 27.07.2015г. на Служба по вписванията гр.Кубрат.  

 Имотът не е наеман от влизане в сила на плана за земеразделяне на с. Мъдрево, 

поради това че е силно охрастен.  За да се ползва по предназначение е необходима 

значителна инвестиция от страна на наемателя за неговото почистване, което е пречка 

за наемането му. В този случай е целесъобразно нивата да бъде предложена за 

продажба. 

Има проявен интерес за закупуване на осем имота от общинския горски фонд за  

разполагане на пчелини, с цел разширяване на дейността на пчеларите.  С продажба на 

тези имоти Община Кубрат може да насърчи пчеларството в региона и да се осигури 

траен поминък на част от населението. Тези имоти са: 

- с. Беловец, имот с идентификатор 03575.60.397 с площ 1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Беловец, имот с идентификатор 03575.53.462 с площ 1112 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.136 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.139 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.140 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.141 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.142 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

- с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.143 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

 Всички гореописани имоти не са включени за продажба в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.  

 

 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 

 

Р Е Ш И: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2021 г. приета с Решение № 177 по Протокол № 

15/27.01.2021 г.  като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  
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БУКВА „Б“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРОДАДЕ, следните имоти общинска собственост: 

с. Мъдрево, имот с идентификатор 49518.332.176 с площ 8 510 кв.м. с НТП: нива. 

 с. Беловец, имот с идентификатор 03575.60.397 с площ 1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

с. Беловец, имот с идентификатор 03575.53.462 с площ 1112 кв.м. с НТП: ш.гора 

 с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.136 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.139 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.140 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

            с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.141 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.142 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.гора 

с. Савин, имот с идентификатор 65022.346.143 с площ  1000 кв.м. с НТП: ш.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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 14 (четиринадесет), „против”– 6 (шест), 

„въздържал се” – 1 (един). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С един „Въздържал се“, шестима „Против“, точка трета 

от дневния ред, е приета, колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред – точка 

четвърта, относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  

Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 61, т. 2, Вх. 

рег.№ 1643 от 06.07.2018 г. Докладва: господин Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  Общински поземлен 

фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 61, т. 2, Вх. рег.№ 1643 от 

06.07.2018 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, 
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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: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 61, 

т.2, Вх. рег.№ 1643 от 06.07.2018 г.    

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 61, 

т.2, Вх. рег.№ 1643 от 06.07.2018 г.    

 

ККУСДОСЕ –7членна 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; 
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 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Мехмед! Колети, въпроси, желаещи за 

изказване по точка четвърта от дневния ред? Не виждам такива. Гласуването е поименно, 

колеги. Зачитам имената ви по списък... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 206 

В Община Кубрат е депозирано  Заявление с  Вх. № УД-02-19-460/16.03.2021 г. 

от Хамза Чакър - управител на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“ за удължаване срока на 

договор за наем на два имота с обща площ- 68,017 дка в землище с. Севар, вписан в 

Службата по вписвания гр. Кубрат под № 61, т. 2, Вх. рег.№ 1643 от 06.07.2018 г. 

ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“ е земеделски производител, чийто основен 

приоритет е не само зърнопроизводството, но и добива на животинска продукция, като 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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мляко и месо.  Същият има намерение да кандидатства с проекти в предстоящия прием 

за 2021 година по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата 

за развитие на селските райони. 

Договора на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“ е сключен след проведена тръжна 

процедура за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ чрез търг с тайно 

наддаване за срок от 5 години, считано от стопанската 2018/2019 г. Достигната е средна 

тръжна цена в размер на  66,72 лева на декар. 

Искането за предсрочно удължаване срока на договора от страна на наемателя 

ще му позволи да кандидатства по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, за закупуване на прецизна земеделска техника със съвременни цифрови 

системи. 

Тъй като договора още не е изтекъл,  същият не може да бъдат удължен със 

заповед на кмета на Община Кубрат, съгласно чл.5, ал.7 от Наредба №16 за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-

Кубрат. 

Съгласно текста на чл.5, ал.6 от Наредба № 16 на ОбС-Кубрат „Срокът на 

договора за наем не  може да бъде по дълъг от 10 години“. Предлагам Общински съвет 

Кубрат да обсъди и приеме предложение за удължаване до максималния срок - 10 

години на договора за наем на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“, който има намерение да 

реализира проекти за инвестиции в земеделски стопанства. 

 

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

с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 5, ал. 

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

поземлен фонд на ОбС - Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Кубрат дава съгласие да бъде удължен до максималния 10 

годишен срок, срока на Договор за наем, сключен  с ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“,  

вписан в  Службата по вписвания - гр. Кубрат под № 61, т. 2, Вх. рег.№ 1643 от 

06.07.2018 г., включващ следните недвижими земеделски имоти с НТП - Нива в 

землище с. Севар, ЕКАТТЕ 65886 : 

1.1 Имот № 132460 /едно три две четири шест нула/ с площ - 34,771 дка 

/тридесет и четири дка и седемстотин седемдесет и един кв.м./, в местността 

„Шанък.Карапелит“, собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 6582 

/13.03.2018г., категория на имота при неполивни условия: пета, при граници и съседи: 

имот № 132434 - полски път на Община Кубрат, имот № 132462 - нива на Община 

Кубрат, имот № 000068- пасище, мера на Община Кубрат, имот № 132459 - нива на 

Община Кубрат; 

 1.2 Имот № 132462 /едно три две четири шест две/ с площ - 33,246 дка 

/тридесет и три дка и двеста четиридесет и шест кв.м./, в местността 

„Шанък.Карапелит“, собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 6583 
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/13.03.2018г., категория на имота при неполивни условия: пета (24,244) и трета (9,002), 

при граници и съседи: имот № 000068 - пасище, мера на Община Кубрат, имот № 

132460 - нива на Община Кубрат, имот № 132434 - полски път на Община Кубрат;. 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да подпише Споразумение за удължаване 

срока на Договор за наем по т. 1 с  ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“. 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка четвърта, е приета. Преминаваме 

към идентичната – пета точка от дневния ред, относно: Удължаване на срока на договор за 

наем на земеделска земя от  Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. 

Кубрат под № 60, т. 2, Вх. рег.№ 1642 от 06.07.2018 г. Докладва: господин Неби - кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  Общински поземлен 

фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 60, т. 2, Вх. рег.№ 1642 от 

06.07.2018 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, моля за становища на 

комисиите. Господин Байрактаров, становищата 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  ККУСДОСЕ: 

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

ККУСДОСЕ):  
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 По точка пета, членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Удължаване на срока на договор за наем на 

земеделска земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат 

под № 60, т.2, Вх. рег.№ 1642 от 06.07.2018 г. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Байрактаров! Господин Мехмед, и вашето 

становище да чуем - 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка пета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 60, 

т.2, Вх. рег.№ 1642 от 06.07.2018 г. 

 

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, господин Мехмед! Колеги, въпроси? Гласуването е 

поименно. Зачитам имената ви списък... 

Проведе се поименно гласуване… 
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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 207 

В Община Кубрат е подадено  Заявление с  Вх. № УД-02-19-463/16.03.2021 г. от 

Вели Чакър - управител на “Калето“ ООД  за удължаване срока на договор за наем 

имот с обща площ - 80,050 дка в землище с. Севар, вписан в Службата по вписвания гр. 

Кубрат под № 60, т. 2, Вх. рег.№ 1642 от 06.07.2018 г. 

Фирмата  има намерение да кандидатства с проект в предстоящия прием за 2021 

година по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за 

развитие на селските райони. 

Договорът на “Калето“ ООД  е сключен след проведена тръжна процедура за 

отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ чрез търг с тайно наддаване за 

срок от 5 години, считано от стопанската 2018/2019 г. Достигната е тръжна цена  в 

размер на  65,55 лева на декар. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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Искането за предсрочно удължаване срока на договора от страна на наемателя 

ще му позволи да кандидатства по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, за закупуване на прецизна земеделска техника със съвременни цифрови 

системи. 

Тъй като договора още не е изтекъл,  същият не може да бъдат удължен със 

заповед на кмета на Община Кубрат, съгласно чл. 5, ал. 7 от Наредба № 16 за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-

Кубрат. 

Съгласно текста на чл. 5, ал. 6 от Наредба № 16 на ОбС-Кубрат „Срокът на 

договора за наем не  може да бъде по дълъг от 10 години“. Предлагам Общински съвет 

Кубрат да обсъди и приеме предложение за удължаване до максималния срок - 10 

години на договора за наем на “Калето“ ООД, който има намерение да реализира 

проект за инвестиции в земеделски стопанства. 

 

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

с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 5, ал. 

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

поземлен фонд на ОбС - Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

        1.   Общински съвет - Кубрат дава съгласие да бъде удължен до 

максималния 10 годишен срок, срока на Договор за наем, сключен с „Калето“ ООД, 

вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 60, т.2, Вх. рег.№ 1642 от 06.07.2018 

г., включващ следния недвижим земеделски имот с НТП - Нива в землище с. Севар, 

ЕКАТТЕ 65886 : 

 Имот № 132459 /едно три две четири пет девет/ с площ-80,050 дка 

/осемдесет дка и петдесет кв.м./, в местността „Шанък.Карапелит“, 

собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 6581 /13.03.2018г., 

категория на имота при неполивни условия: трета (37,034) и пета (43,016), 

при граници и съседи: имот № 132458 - нива на Община Кубрат, имот № 

132433 - полски път на Община Кубрат, имот № 132451 - нива на 

„Лудогорие Инвест“ ООД, имот № 000045 - нива на ЕТ „Асотекс - Хамза 

Чакър“, имот № 000068 - пасище, мера на Община Кубрат и др.   

 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да подпише Споразумение за удължаване 

срока на Договор за наем по т. 1 с „Калето“ ООД. 

 

 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

   

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Пета точка, е приета единодушно! Преминаваме към шеста точка от 

дневния ред. Относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  

Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 62, т. 2, стр. 

44380, с Вх. рег.№ 1644 от 06.07.2018 г. Докладва: Кметът на Община Кубрат. Заповядайте, 

господин Неби! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  Общински поземлен 

фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 62, т. 2, стр. 44380, с Вх. рег.№ 

1644 от 06.07.2018 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, 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 единодушно така 

направеното предложение за решение, относно: Удължаване на срока на договор за наем на 

земеделска земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат 

под № 62, т.2, стр.44380, с Вх. рег.№ 1644 от 06.07.2018 г. 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 
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Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, 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: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС):  

 

 По точка шеста, Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение  за решение, относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска 

земя от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 62, 

т.2, стр.44380, с Вх. рег.№ 1644 от 06.07.2018 г. 

 

 

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, предполагайки, че нямате въпроси, 

преминаваме към гласуване, което е поименно... 

 

 

 

Проведе се поименно гласуване... 
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Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 208 

 В Община Кубрат е подадено  Заявление с  Вх. № УД-02-19-462/16.03.2021 г. от 

Вели Чакър - управител на “Лудогорие Инвест“ ООД  за удължаване срока на договор 

за наем имот с обща площ- 22,357 дка в землище с. Севар, вписан в Службата по 

вписвания гр. Кубрат под № 62, т. 2, Вх. рег.№ 1644 от 06.07.2018 г. 

Фирмата  има намерение да кандидатства с проектно предложение от група 

производители на селскостопански продукти в предстоящия прием за 2021 година по 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на 

селските райони. 

Договорът на “Лудогорие Инвест“ ООД  е сключен след проведена тръжна 

процедура за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ чрез търг с тайно 

наддаване за срок от 5 години, считано от стопанската 2018/2019 г. Достигната е 

тръжна цена  в размер на  65,00 лева на декар. 

Искането за предсрочно удължаване срока на договора от страна на наемателя 

ще му позволи да изпълни изискванията при кандидатстване по съответната мярка. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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Тъй като договора още не е изтекъл,  същият не може да бъдат удължен със 

заповед на кмета на Община Кубрат, съгласно чл.5, ал.7 от Наредба №16 за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-

Кубрат. 

Съгласно текста на чл.5, ал.6 от Наредба № 16 на ОбС-Кубрат „Срокът на 

договора за наем не  може да бъде по дълъг от 10 години“. Предлагам Общински съвет 

Кубрат да обсъди и приеме предложение за удължаване до максималния срок - 10 

години на договора за наем на “Лудогорие Инвест“ ООД. Дългосрочния договор ще 

даде възможност на кандидата да поеме ангажимент при реализиране на проектно 

предложение от група производители на селскостопански продукти в предстоящия 

прием за 2021 година от Програмата за развитие на селските райони. 

 

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

с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 5, ал. 

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

поземлен фонд на ОбС - Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1.   Общински съвет - Кубрат дава съгласие да бъде удължен до максималния 10 

годишен срок, срока на Договор за наем, сключен с “Лудогорие Инвест“ ООД, вписан в 

Службата по вписвания гр. Кубрат под № 62, т. 2, стр. 44380 с Вх. рег.№ 1644 от 

06.07.2018 г., включващ следния недвижим земеделски имот с НТП - Нива в землище 

с. Севар, ЕКАТТЕ 65886 : 

 Имот № 132458 /едно три две четири пет осем/ с площ - 22,357 дка /двадесет и 

два дка триста петдесет и седем кв.м./, в местността „Шанък.Карапелит“, 

собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 6580 /13.03.2018г., 

категория на имота при неполивни условия: пета, при граници и съседи: имот 

№ 132433 - полски път на Община Кубрат, имот № 132454 - нива на 

„Лудогорие Инвест“ ООД, имот № 132432 - полски път на Община Кубрат, 

имот № 132434 - полски път на Община Кубрат и др.  

 

 2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да подпише Споразумение за удължаване 

срока на Договор за наем по т. 1 с “Лудогорие Инвест“ ООД . 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, преминаваме към седма точка от 

дневния ред. Относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  

Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 66, т.2, стр. 

44379, с Вх. рег.№ 1659 от 09.07.2018 г. Докладва: господин Неби! 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя от  

Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 66, т.2, 

стр. 44379, с Вх. рег.№ 1659 от 09.07.2018 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! 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). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ): 

 По точка седма, относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя 

от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 66, т.2, 

стр. 44379, с Вх. рег.№ 1659 от 09.07.2018 г. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

  

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: И в заключение искам да кажа, че така трябва да гласуваме и да 

подкрепяме кубратския бизнес, защото наистина има нужда. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Във връзка с точка първа ли, господин Байрактаров? 

 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: По принцип, по принцип! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Мехмед, 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 

 По точка седма, относно: Удължаване на срока на договор за наем на земеделска земя 

от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 66, т.2, 

стр. 44379, с Вх. рег.№ 1659 от 09.07.2018 г. 

 

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, желаещи за изказвания? Не виждам. 

Гласуването е поименно...  

 

 

Проведе се поименно гласуване... 
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Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 209 

 В Община Кубрат е подадено  Заявление с  Вх. № УД-02-19-461/16.03.2021 г. от 

ЗП Али Ахмедов с адрес: с. Севар, ул. „Юрий Гагарин“ № 4  с искане за удължаване 

срока на договор за наем на земеделска земя от ОПФ с обща площ - 41,735 дка в 

землище с. Севар, вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 66, т. 2, стр. 

44379 с Вх. рег.№ 1659 от 09.07.2018 г. 

ЗП Али Ахмедов има намерение да кандидатства с проектно предложение от 

група производители на селскостопански продукти в предстоящия прием за 2021 

година по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за 

развитие на селските райони. 

Договорът на Али Велиев е сключен след проведена тръжна процедура за 

отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ чрез търг с тайно наддаване за 

срок от 5 години, считано от стопанската 2018/2019 г. Достигната е тръжна цена  в 

размер на  65,00 лева на декар. 

Искането за предсрочно удължаване срока на договора от страна на наемателя 

ще му позволи да кандидатства с проектно предложение подадено от група 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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производители на селскостопански продукти по подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ прием 2021 година. 

Тъй като договора още не е изтекъл, същият не може да бъдат удължен със 

заповед на кмета на Община Кубрат, съгласно чл. 5, ал. 7 от Наредба № 16 за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС 

- Кубрат. 

Съгласно текста на чл. 5, ал. 6 от Наредба № 16 на ОбС - Кубрат „Срокът на 

договора за наем не може да бъде по дълъг от 10 години“. Предлагам Общински съвет 

Кубрат да обсъди и приеме предложение за удължаване до максималния срок - 10 

години на договора за наем, сключен със ЗП Али Ахмедов. 

 

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

с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 5, ал. 

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

поземлен фонд на ОбС - Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1.   Общински съвет - Кубрат дава съгласие да бъде удължен до максималния 10 

годишен срок, срока на Договор за наем, сключен с Али Ахмедов, вписан в Службата 

по вписвания гр. Кубрат под № 66, т. 2,  стр. 44379 с Вх. рег.№ 1659 от 09.07.2018 г., 

включващ следния недвижим земеделски имот с НТП - Нива в землището на  с. Севар, 

ЕКАТТЕ 65886 : 

 Имот № 132457 /едно три две четири пет седем/ с площ - 41,735 дка 

/четиридесет и един дка седемстотин тридесет и пет кв.м./, в местността 

„Шанък.Карапелит“, собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 6579 

/13.03.2018г., категория на имота при неполивни условия: пета, при граници и 

съседи: имот № 132432- полски път на Община Кубрат, имот № 132448 - нива на 

Али Ахмедов, имот № 000068 - пасище, мера на Община Кубрат, имот № 132434 

- полски път на Община Кубрат. 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да подпише Споразумение за удължаване 

срока на Договор за наем по т. 1 със ЗП Али Ахмедов. 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка седма е приета. Преминаваме към 

точка осма от дневния ред. Кой има въпрос? Обадете се, господин Бедиханов! Чета и не мога да 

видя... Добре, че подсказват колегите. Заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Длъжен съм да отговоря на господин Байрактаров! Не приемаме 

такива забележки - как трябва да подкрепяме местния бизнес! Ние подкрепяме местния бизнес, 

човекът иска да си удължи договора за наем, а другият бизнесмен – да разсрочваме 

задължението, за сметка на кого - на гражданите! Нали, нека да разграничаваме тези неща. Ние 

сме „За“ подкрепянето на местния бизнес, но единият човек иска да си удължи договора за 

наем, а другият иска да му разсрочваме задължения, които от години не са плащани. Не 

приемаме такива забележки на седма точка за първа точка да се гласува. Ако имате нещо да 

кажете, кажете го тогава. Благодаря! 

 

АЛКИН НЕБИ: Да не забравяме, че е нов бизнесмен. Трябва да му гласуваме доверие, за 

„Елпром - Елин“ АД гр. Кубрат, говоря. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Изглежда вие го познавате, а ние – не! Най-малкото... 

 

АЛКИН НЕБИ: Нов бизнесмен, който е купил акциите, не го познавам. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Добре, няма проблем. Ние сега го разбираме. Нека да има, добре, но... 

Изглежда вие имате информация, ние нямаме. Ако имаше някаква яснота, вероятно... Аз не 

знаех, аз разбрах на комисията, нали все пак, ако е за гражданите, за града, така че... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Явно имаме различия на тази тема. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, не, моля ви. Недейте да тълкувате, няма никаква нужда от това, 

наистина. Вие много добро знаете, ние няма как да сме „Против“ бизнеса. Това е ясно. Но пък и  

от друга страна, много хора имат бизнес, дано всички да са така... да има такава благосклонност 

към всички, наистина. Какво по-хубаво от това! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към всички е така! Който се е допрял до Общината и има нужда от 

подкрепа – ние сме я давали. Както и в тези точки досега абсолютно говорим само за бизнеса 

дотук.  

 

НИНА ЦОНЕВА: Но, ние не обвиняваме никого. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И в постоянните комисии, мисля, че кметът беше изчерпателен, като 

обясни, че акциите са купени от нов собственик и че ние ще предложим предоставяне на 

разсрочване на тези задължения, които не са по негова вина. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Нали госпожа Борисова обясни доста изчерпателно и тези нападки кому са 

нужни? 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Няма нападки, докладната е пред вас. Ние предлагаме... както и да е! 

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред. Относно: Продажба на незастроен имот в 

с. Мъдрево, ул. „Надежда“ № 17. Докладва: господин Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. „Надежда“ № 17. 

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, становищата 

на двете съвместни комисии да чуем - 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: Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. „Надежда“ № 17. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, да чуем становищата 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 



  

35 / 80 

  

 По точка осма, членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение, относно: Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. „Надежда“ № 17. 

 

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? Не виждам желаещи за изказвания. 

Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 210 

 В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 г., приета с Решение № 177 по Протокол № 15/27.01.2021 г. е включен за 

продажба имот  в с. Мъдрево, ул. „Надежда“ № 17, представляващ незастроен УПИ 

№ХХ-416 от кв. 27 с площ 748 кв.м. по ПУП на с. Мъдрево, одобрен със заповед № 

763/1987г. при съседи: север-УПИ № ХХІ-415, изток-УПИ № VI-427, юг-УПИ № ХІХ-

417, запад-улица „Надежда“, за който имот има съставен АЧОС № 948 от 10.07.2002г., 

вписан с № 128,  том ІV,  вх. рег.№ 1592 от 2002г., дело 763 на Служба по вписванията 

гр.Кубрат; 

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 2820,00 лв. 

без ДДС.  Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703000139 от 

16.02.2021г. е на стойност 2 798,30 лв. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните 

сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват 

по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната 

оценка е по-висока от данъчната.   

За оценка на тези имот е направен разход в размер на 70 лв., които считам за 

целесъобразно да се включи в началната тръжна цена. 

С продажбата на този имот ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 год. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, 

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

гр. Кубрат, 

Р Е Ш И: 

 

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

имот в с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Надежда № 17, представляващ 

незастроен урегулиран поземлен имот  с № ХХ-416 (римско двадесет, тире, 

четиристотин и шестнадесет) от кв. 27 (двадесет и седем) с площ 748 (седемстотин 

четиридесет и осем) кв.м., по ПУП на с. Мъдрево, одобрен със заповед № 763/1987г.; 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: 

ниско жилищно застрояване. Съседи: север-УПИ № ХХІ-415, изток-УПИ № VI-427, 

юг-УПИ № ХІХ-417, запад-улица „Надежда“. 

Определя  начална тръжна цена от 3468,00 лв. (три  хиляди четиристотин 

шестдесет и осем  лева) с ДДС, въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на 
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имоти, със сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 

г. в размер на 2820,00 лв. без ДДС и данъчна оценка в размер на 2 798,30 лв. 

 

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

спечелилия и сключи договор за продажба на описания в т. 1 имот, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка осма от дневния ред е приета, 

колеги. Преминаваме към точка девета. Относно: Продажба на незастроен имот в гр. Кубрат. 

Докладва: господин Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Продажба на незастроен имот в гр. 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! Колеги, 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 девета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Продажба на незастроен имот в гр. Кубрат. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, и 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка девета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Продажба на незастроен имот в гр. 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, ако са възникнали след постоянните 

комисии? Не виждам такива. Гласуването отново е поименно… 

 

 

Проведе се поименно гласуване... 

 



  

39 / 80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 211 

В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 г., приета с Решение № 177 по Протокол № 15/27.01.2021 г. е включен за 

продажба имот  в гр.Кубрат, ул. „Козлодуй“ № 34, представляващ незастроен поземлен 

имот с идентификатор 40422.505.970, с площ от 518 кв.м.  Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване, при 

съседи: 40422.505.969, 40422.505.3030, 40422.505.968, 40422.505.967, 40422.505.971, за 

който имот има съставен АЧОС № 6861 от 08.01.2020 г., вписан с вх.рег.№ 60, акт № 

30, том 1, дело 30, имотна партида 48005 от 2020г. на Служба по вписванията 

гр.Кубрат; 

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 6770 лв. без 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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ДДС. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703000028 от 27.01.2021 

г. е на стойност 3 964,80 лв. 

Съгласно чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните 

сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват 

по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната 

оценка е по-висока от данъчната.   

За оценка на този имот е направен разход в размер на 70 лв., които считам за 

целесъобразно да се включи в началната тръжна цена. 

С продажбата на този имот ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 год. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, 

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

– Кубрат 

РЕШИ: 

 

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

имот за ниско жилищно застрояване в гр.Кубрат, ул. „Козлодуй“ № 34, представляващ 

незастроен поземлен имот с идентификатор 40422.505.970 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, деветстотин и седемдесет)  

в гр. Кубрат, с площ от 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., при съседи: 40422.505.969, 

40422.505.3030, 40422.505.968, 40422.505.967, 40422.505.971.  

Определя  начална тръжна цена от 8208,00 лв. (осем хиляди двеста и осем  лева) 

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

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 6770,00 лв. 

без ДДС и данъчна оценка в размер на 3 964,80 лв. 

 

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

спечелилия и сключи договор за продажба на описания в т.1 имот, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет. 

 

      Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 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 поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против”– 

няма, „въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка девета е приета. Преминаваме 

към десета точка от дневния ред пак идентична. Относно: Продажба на незастроен имот в с. 

Мъдрево, ул. „Дели Орман“ № 49. Заповядайте, господин Неби! 

 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. „Дели Орман“ № 49. 

    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 десета, комисиите подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. “Дели Орман“ № 49. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, 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: 
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ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка десета, комисиите подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно:  Продажба на незастроен имот в с. Мъдрево, ул. “Дели Орман“ № 49. 

 

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? Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 212 

 В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 г., приета с Решение № 177 по Протокол № 15/27.01.2021 г. е включен за 

продажба имот  в с. Мъдрево, ул. Дели Орман № 49, представляващ незастроен ПИ с № 

335 от кв.23 с площ 665 кв.м. по ПУП на с. Мъдрево, одобрен със заповед № 763/1987г., 

при съседи: север –ПИ № 334, изток- УПИ № VIII- 346, юг –ПИ № -336, запад – улица 

„Дели Орман“, за който имот има съставен АЧОС № 924 от 08.07.2002г., вписан с № 

97,  том ІV,  вх. рег.№ 1555 от 2002г., дело 731 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 2550 лв. без 

ДДС.  Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703000131 от 

15.02.2021г. е на стойност 2 487,80 лв. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните 

сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват 

по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната 

оценка е по-висока от данъчната.   

За оценка на тези имот е направен разход в размер на 70 лв., които считам за 

целесъобразно да се включи в началната тръжна цена. 

С продажбата на този имот ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 год. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 27 и чл.  28, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, 

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

– гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

имот в с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Дели Орман“ № 49, представляващ 

незастроен поземлен имот  с № 335 (триста тридесет и пет) от кв.23 (двадесет и три) с 

площ 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв.м., по ПУП на с. Мъдрево, одобрен със 

заповед № 763/1987г.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на 

трайно ползване: ниско жилищно застрояване. Съседи: север –ПИ № 334, изток- УПИ 

№ VIII- 346, юг –ПИ № -336, запад – улица „Дели Орман“. 

Определя  начална тръжна цена от 3144,00 лв. (три  хиляди сто четиридесет и 

четири  лева) с ДДС, въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със 

сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер 

на 2550,00 лв. без ДДС и данъчна оценка в размер на 2 487,80 лв. 
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2. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе търга, определи със заповед 

спечелилия и сключи договор за продажба на описания в т. 1 имот, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет. 

   

  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

няма, „въздържал се” – няма 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка десета е приета, колеги. 

Преминаваме към единадесета точка. Относно: Продажба на незастроен имот в с. Тертер.    

Докладва господин Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Продажба на незастроен имот в с. Тертер.     

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! 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) - господин Байрактаров! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ): 

 

 По точка единадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Продажба на незастроен имот в с. Тертер. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

  

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 

 По точка единадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Продажба на незастроен имот в с. Тертер. 

 

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? Не виждам. Гласуването е поименно... 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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  Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 213 

В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 г., приета с Решение № 177 по Протокол № 15/27.01.2021 г. е включен за 

продажба имот  в с. Тертер, ул. „Васил Левски“ № 34, представляващ незастроен УПИ с 

№ ІІ-29 от кв.6 с площ 2424 кв.м. по ПУП на с. Тертер, одобрен със заповед № 232/1996 

г при съседи: североизток – земя извън границите на населеното място, югоизток - 

УПИ с № ІІІ-30, югозапад- УПИ с № І-31, северозапад - улица „Васил Левски“, за който 

имот има съставен АЧОС № 1139 от 08.04.2003 г., вписан с № 102,  том ІІІ,  вх. рег.№ 

1467 от 2003г., дело 522 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 4890,00 лв. 

без ДДС.  Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703000093 от 

04.02.2021 г. е на стойност 4 828,60 лв. 

Съгласно чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните 

сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват 

по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната 

оценка е по-висока от данъчната.   

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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За оценка на този имот е направен разход в размер на 70 лв., които считам за 

целесъобразно да се включи в началната тръжна цена. 

С продажбата на този имот ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 год. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, 

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

– гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

имот в с. Тертер, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Васил Левски“ № 34, представляващ 

незастроен урегулиран поземлен имот  с № ІІ-29 (римско две, тире, двадесет и девет) от 

кв.6 (шест) с площ 2 424 (две хиляди четиристотин двадесет и четири) кв.м., по ПУП на 

с. Тертер, одобрен със заповед № 232/1996г.; Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; Начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване. Съседи: 

североизток – земя извън границите на населеното място, югоизток- УПИ с № ІІІ-30, 

югозапад- УПИ с № І-31, северозапад - улица „Васил Левски“. 

Определя  начална тръжна цена от 5952,00 лв. (пет хиляди деветстотин петдесет 

и два  лева) с ДДС, въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със 

сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер 

на 4890,00 лв. без ДДС и данъчна оценка в размер на 4 828,60 лв. 

 

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

спечелилия и сключи договор за продажба на описания в т. 1 имот, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет. 

 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

няма, „въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка единадесета е приета. 

Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. Относно: Разпореждане с незастроен 

общински имот в с. Сеслав. Докладва господин Неби - кмет на Община Кубрат. Заповядайте!     

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

Разпореждане с незастроен общински имот в с. Сеслав. 

 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, 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 дванадесета, членовете подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Разпореждане с незастроен общински имот в с. Сеслав. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, да чуем и вашето становище - 

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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 
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 По точка дванадесета, членовете подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Разпореждане с незастроен общински имот в с. Сеслав. 

 

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? Не виждам. Зачитам имената ви по 

списък. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 214 

В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021 г., приета с Решение № 177 по Протокол № 15/27.01.2021 г. е включен за 

продажба имот  в с. Сеслав, ул. „Надежда“ № 13, представляващ незастроен УПИ с № 

ІV-58 от кв.15 с площ 1 482 кв.м., по ПУП на с. Сеслав, одобрен със заповед № 

602/1992 г., при съседи: север –УПИ № ІІІ-57, изток- улица, юг – УПИ № V-59, запад – 

улица „Надежда“, за който имот има съставен АЧОС № 1248 от 03.06.2003 г., вписан 

под № 103, том ІV,  вх. рег.№ 1752, дело № 732 от 2003г. на Служба по вписванията гр. 

Кубрат. 

Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 3680,00 лв. 

без ДДС.  Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703000084 от 

02.02.2021 г. е на стойност 3 379,00 лв. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните 

сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват 

по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната 

оценка е по-висока от данъчната.   

За оценка на тези имот е направен разход в размер на 70 лв., които считам за 

целесъобразно да се включи в началната тръжна цена. 

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

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 год. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 35, ал. 

1 и 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление 

и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

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

имот за ниско жилищно застрояване в с. Сеслав, ул. „Надежда“ № 13, представляващ 

незастроен УПИ с № ІV-58 ( римско четири, тире, петдесет и осем) от кв.15 

(петнадесет) с площ 1 482 (хиляда четиристотин осемдесет и два) кв.м., по ПУП на с. 

Сеслав, одобрен със заповед № 602/1992 г., при съседи: север –УПИ № ІІІ-57, изток- 

улица, юг – УПИ № V-59, запад – улица „Надежда“. 

Определя  начална тръжна цена от 4500,00 лв. (четири хиляди и петстотин лева) 

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

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г.  в размер на 3680,00 лв. 

без ДДС и данъчна оценка в размер на 3 379,00 лв. 
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2.Задължава кмета на Община Кубрат да проведе търга, определи със заповед 

спечелилия  и сключи договор за продажба на описания в т. 1 имот, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка дванадесета е приета. 

Преминаваме към точка тринадесета. Относно: Приемане на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021 

- 2025 г. Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат за периода 2021 - 2025 г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! 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 тринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета  на територията на община Кубрат за периода 2021 – 

2025г. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

  

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище - 

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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка тринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета  на територията на община Кубрат за периода 2021 – 

2025г. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - 2; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказвания? Госпожо 

Борисова, заповядайте! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Моето обръщение е към всички, нали във връзка с това, че ние 

отново приемаме тази Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат, нали във връзка с националната Програма. Тази Програма я 

приехме декември месец, доколкото си спомням. Пак ги изкоментирахме тези въпроси. 

Отварям темата във връзка с всичките коментари, във връзка с зачестилите коментари, във 

връзка с неписмените, но устни  жалби. Вие ходите по селата, срещате се с много граждани. 
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Проблемът е много голям. Вие отговаряте на въпросите, казвате нали приютът е в процес 

на регистрация, има фирма и т.н. Това е поведение, което трябва да доведе до някакъв 

резултат. Въпросът ми към вас, е като управляващи резултат виждате ли във всичко това, 

което се прави във връзка с този проблем? Защото гражданите продължават да не 

доволстват и продължават да го поставят на дневен ред, като много голям проблем. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Йорданов, заповядайте! 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Аз разбирам гражданите, аз също съм гражданин на Община 

Кубрат, и аз също имам деца – моите деца също ги е страх. Отговарям конкретно. Законът 

какво предвижда. Кучкарникът - приютът е за безстопанствените кучета, е място, където 

кучетата ще бъдат третирани, престояват за известен период и връщани, по местата, 

откъдето са взети. Това не е хотел за безстопанствени кучета. По закон трябва да се върнат 

от местата, откъдето са взети. Кучета ще има. Въпросът, е агресивните кучета да ги няма. 

Разбирате ли?! Приютът се прави за... кучето да се прибере, да се обезпаразитира, да се 

кастрира, да престоява известно време и да се връща от местото откъдето е взето. Кучета 

винаги ще има.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов, заповядайте!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпрос и аз имам към ръководството на Общината. Щом ще има 

кучета, какво вие сте предприели по жалбите, те са доста явно - жалбите. Издирваме даже в 

момента един човек, който е повален на земята, захапано от куче и ще му съдействаме 

наистина по съдебен ред да си търси правата. И това ще го направим, за да може Общината 

да си свърши работата. „Кучета ще има“ – не е отговор на нашият въпрос! Значи, ние, 

многократно сме предлагали неща, които трябва да се направят. Най-малкото нещо, което 

трябва да направи Общината е да чипира тези кучета -  домашни било, на улицата. Нали 

трябва да се тръгне отнякъде. Но, за пореден път виждаме козметични промени в 

Наредбата. Какво ще предприеме Общината? За да си вършите работата, ако трябва 

наистина, ние ще помогнем на тези хора и ето призоваваме ги от тука – от тази трибуна, ще 

помагаме на всеки, който е пострадал от куче в Община Кубрат. Било то.... с всякакви 

средства, ще им помагаме.  

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Искам само да добавя нещо към това, което каза господин 

Бедиханов. Трябва да ви кажа, че съдебната практика е изцяло в полза на пострадалите. 

Така че, ако някой тръгне да си търси правата по съдебен ред, повярвайте ми, Общината ще 

бъде осъдена. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нещо да добавите, господин Йорданов? 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Само да добавя, че относно агресивните кучета, 

компетентност имат ветеринарните лекари и Българска агенция по безопасност на храните 

/БАБХ/. По наш сигнал, те преценяват кучето дали е агресивно и какви действия да се 

предприемат, спрямо тях. Крайната мярка е евтаназия на кучето, но това го преценява 

ветеринарният лекар в присъствието на Българска агенция по безопасност на храните 

/БАБХ/. Ние казваме това куче е агресивно, но те преценяват. Разбирате ли? А винаги 

казвам тези кучета – това е агресивно, това е агресивно, но те преценяват как да действат с 

кучетата.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Реплики? Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване точка 

тринадесета от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за приемане 

на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Кубрат за периода 2021 – 2025г., моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 Проведе се гласуване... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 215 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат е изготвена, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

защита на животните и обхваща периода 2021-2025 г. 

Необходимост от разработване на програмата възниква в резултат на 

изискванията на чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните. 

Необходимо е да се предприемат мерки по изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните, а именно: Общинските съвети приемат програма за изпълнение 

на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят 

на изискванията на ал. 2 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на 

финансиране и отчетност. 

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

срок от 14-дни, Общински съвет - Кубрат е предоставил възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта. 

           Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет и на Община 

Кубрат на 09.03.2021 г. В законовия срок, предложения не са постъпили. 
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           В тази връзка и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 

3  от Закона за защита на животните, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Приема Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 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”- 15 (петнадесет), „против” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С шестима „Против“, с петнадесет гласа „За“, точка 

тринадесета е приета. Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред, колеги. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат.  

Докладва: господин Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 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, които заседаваха – 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 четиринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

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

община Кубрат. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, които заседаваха - 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка четиринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

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

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? Желаещи за изказване по точка 

четиринадесета от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 216 

 Съгласно последните изменения в чл. 12, ал. 2 на Закона за автомобилните 

превози, кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица издават 

удостоверения за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз на 

пътници по адреса на управление на търговеца и извършват вписване на промени в 

данните на издадените удостоверения в публичния единен таксиметров регистър. 

Съгласно чл.12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози Общинският съвет 

определя с наредба таксите за издаване на удостоверенията за регистрация и за 

вписване на промени. 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

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 Въздържа се 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Цели, които се поставят: 

 - Основна цел на изменението и допълнението на наредбата е да съответства на 

нормативните актове от по-висока степен, в конкретния случай на разпоредбите на 

Закона за автомобилните превози. 

 - Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество. 

 - Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите. 

  Финансови и други средства , необходими за прилагането на новата уредба: 

 За прилагане на измененията в Наредба №11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат, не е необходимо 

разходването на бюджетни средства. 

Съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията сега 

действащите цени са следните: 

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За 

издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници се събират следните такси: 

2. за таксиметров превоз на пътници - 100 лв. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За включване в списъка 

на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира 

такса 10 лв. 

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението 

за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса 

100 лв. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За издаване на дубликат 

на удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 лв. 

(5) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите 

документи. 

Предлагам Общински съвет Кубрат да определи такси в същия размер като в 

посочената Тарифа №5. 

  Очаквани резултати: 

 Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на 

Наредба №11 се свеждат до постигане на целите наложили приемането на същата и 

най-вече създаване на нови услуги. 
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Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:  

 Предлаганото изменение в Наредба №11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското 

законодателство. Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Кубрат е подзаконов нормативен акт за 

прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси и други 

отделно закони - в случая Закона за автомобилните превози, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието 

на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези 

норми са въведени в националното законодателство на Република България. 

 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 и на Община Кубрат на 05.03.2021г. В 14 – дневния срок 

- до 19.03.2021г., не са постъпили предложения, становища и възражения по 

предложения проект.  

 

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

във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „к“ и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 79 от 

АПК, при спазване изискванията на чл. 26 ал. 3 и ал. 4 от ЗНА и чл. 12, ал. 14 от Закона 

за автомобилните превози, Общинският съвет – гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Кубрат, както следва: 

§1. В глава 2 „Местни такси“ се създава нов Раздел Xа: „ Такси за издаване 

на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за 

регистрация„ с чл. 46б:  

„Раздел Xа 

Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към 

удостоверението за регистрация 

 Чл. 46б: За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към 

удостоверението за регистрация се събират следните такси: 
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 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници се събира такса в размер на 100,00/сто/лв. 

 (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство се събира такса в размер на 10,00/десет/лв.  

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 

100,00/сто/лв.  

(4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса 

от 10,00/десет/лв. 

 (5) Таксите по този член се заплащат при подаване на документите.“ 

  

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да предприеме последващите 

съгласно закона действия. 

 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 Административно процесуалния 

кодекс. 

                

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

няма, „въздържал се” – 6 (шест). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка четиринадесета е приета. 

Преминаваме към точка петнадесета, колеги от дневния ред. Относно: Приемане на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения 

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

Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за 

получаване и управление на дарения от Община Кубрат.  

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

 

  



  

61 / 80 

  

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! 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, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за 

реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, които заседаваха - 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка петнадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за 

реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - 2; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, относно измененията и допълненията 

на Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат? Не 

виждам. 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 Против 

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 Против 

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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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 217 

 Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат 

е приета от Общински съвет на Община Кубрат на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, с Решение № 35 по 

Протокол № 4 / 28.01.2016 г. на Общински съвет – град Кубрат и влиза в сила от датата 

на приемането й.  

 Причини, които налагат приемането на промени в Наредбата:  

 Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, общинските съвети приемат наредба, с която се 

определят условията и реда за получаване и управление на дарения от общините. 

На това основание със свое Решение № 35 от Протокол № 4 от 28.01.2016г.Община 

Кубрат е приела Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от 

Община Кубрат.  

 В действащата наредба е уредено имотите, дарени на Община Кубрат се 

обявяват задължително за публична общинска собственост, което затруднява 

разпореждането с тях и генерирането на евентуални приходи за Община Кубрат, 

поради което е поцелесъобразно вида на дарените имоти за всеки отделен случай, 

да се определи с решението на Общински съвет, според нуждите на общината и 

съгласно местоположението и вида на самия имот.  

 Цели, които се поставят с изменението на Наредбата:  

 Целта на Наредбата е да се определи реда за получаване на дарения от 

страна на община Кубрат, като по този начин да се предотврати получаване на 

такива, които поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или 

променят политиката на Община Кубрат, да доведат до нарушения на 

законодателството и да доведат до имуществени загуби за общината. С приемане 

на Наредбата ще се осъществява контрол за даренията и по отношение на добрите 

нрави и морал. От друга страна ще се даде възможност за прозрачност по 

отношение на приемане и управление на даренията, на отчетност за тяхното 

стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и 

недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството. 

Чрез публичния регистър за даренията ще се популяризира и стимулира 

дарителството.  

 Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата:  

 За прилагане на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения 

от Община Кубрат не е необходимо разходването на допълнителни финансови 

средства.  

 Очаквани резултати от прилагането на Наредбата:  

 Постигане на социален ефект за гражданите.  
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 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Изменението на Наредбата не противоречи на норми с по-висока степен и 

на европейското законодателство.  

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

Закона за нормативните актове и е публикуван на интернет страницата на 

Община Кубрат на 15.02.2021г. В законовия 30 - дневен срок - до 15.03.2021г., не са 

постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 14, ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за 

получаване и управление на дарения от Община Кубрат, както следва:  

 § 1. Изменя ал. 2  на чл. 17 както следва:  

 Стар текст:  

 Чл. 17. (1) Даренията на имоти в полза на Община Кубрат се приемат с решение 

от Общински съвет Кубрат, с което се приемат условията на дарението, ако има такива.  

 (2) Имотите, дарени на Община Кубрат се обявяват задължително за 

публична общинска собственост.  

 Нов текст:  

 Чл. 17. (1) Даренията на имоти в полза на Общината се приемат с решение на 

Общинския съвет, с което се приемат условията на дарението, ако има такива.  

 (2) С решението по предходната алинея задължително се определя и вида на 

собствеността.  

 § 2. Отменя: изписването цифром на годините от Образец 1 и Образец 2, 

неразделна част от Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения 

от Община Кубрат. 

     Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

 

      Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след 

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

                

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 6 

(шест), „въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка петнадесета е приета, колеги.    

Преминаваме към точка шестнадесета, която докладвам аз. Относно: Приемане на дарение в 

полза на Община Кубрат на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева. 

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА:  

Приемане на дарение в полза на Община Кубрат на стойност над 10 000 /десет хиляди/ 

лева. 

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, становища на комисиите по точка 

шестнадесета 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. 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка шестнадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на дарение в полза на Община Кубрат на стойност над 10 000 

/десет хиляди/ лева. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

  

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, които заседаваха - 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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ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка шестнадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на дарение в полза на Община Кубрат на стойност над 10 000 

/десет хиляди/ лева. 

 

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? Желаещи за изказване по точка 

шестнадесета? Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

 

     Проведе се гласуване... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 218 

 В деловодството на Общински съвет - Кубрат с вх.№ УД-01-15-75/22.03.2021г. е 

постъпила докладвана молба с вх.№ УД-02-21-374/22.03.2021г. от Кмета на Община 

Кубрат, относно желанието за дарение в полза на Община Кубрат на вещи на стойност 

над 10 000 /десет хиляди/ лева от Илия Недков - ликвидатор на СНЦ “Кубратска мера“. 

 Съгласно с чл. 13, ал. 1, т. 2, буква “в“ от Наредба № 23 на Общински съвет – гр. 

Кубрат, за реда за получаване и управление на дарения от община Кубрат:  

 „чл.13. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, 

както следва: 

т. 2. дарения на пари, вещи и труд/услуги: 

в) над 10 000 лв. - от Общински съвет - Кубрат. 

 (2) Оценката на стойността на даренията по т. 2 на предходната алинея се 

прави от длъжностното лице, до когото е адресирано предложението за дарение, на 

базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. Съответното 

длъжностно лице носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме 

дарението или да информира за акта на дарение висшестоящият орган, който да 

приеме дарението по силата на тази наредба.“ 
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 В молбата си г-н Недков е посочил следните вещи: 

-навесна вентилаторна пръскачка 

-раздробител 

-двудискова торачка йозтекин 

-двудискова роторна косачка 

-гребло за сняг  

-надробител Фалк 

-ремарке Ремби с рег.№ РР 02 685 с Vin код XB9AT206509141173, модел AT2RT6 

-трактор беларус 920.3 с рег.№ РР 02684 шаси 09012743 

-парични средства над 10 000/десет/хиляди. 

  

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 13, 

ал. 1, т. 2, буква “в“ от Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от 

община Кубрат,  Общинският съвет – гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Задължава  СНЦ “Кубратска мера“, представлявано от Илия Недков, в 

30-дневен срок, от приемане на настоящото решение, да представи всички книжа 

и документи, с които разполага по отношение на даряваното имущество на Кмета 

на Община Кубрат. 

 

  2. Дава съгласие Кмета на Община Кубрат да назначи комисия, която да 

оцени стойността на дарението по пазарни цени на следните вещи: 

-навесна вентилаторна пръскачка 

-раздробител 

-двудискова торачка йозтекин 

-двудискова роторна косачка 

-гребло за сняг  

-надробител Фалк 

-ремарке Ремби с рег.№ РР 02 685 с Vin код XB9AT206509141173, модел AT2RT6 

-трактор беларус 920.3 с рег.№ РР 02684 шаси 09012743 

-парични средства над 10 000/десет/хиляди. 

 

 3. Упълномощава Кмета на Община Кубрат при изпълнение на т. 1 и т. 2 от 

настоящото Решение и при обща стойност на дареното над 10 000 /десет хиляди/ 

лева, да приеме дарението и същото да бъде отразено счетоводно, като сведе до 

знанието на Общински съвет - Кубрат общата стойността на дареното. 

 

 4. При необходимост от разноски по приемане на дарението и във връзка 

със снабдяване на документация на дареното имущество, разноските да се поемат 

от Община Кубрат и да се докладват на Общински съвет - Кубрат. 
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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 АПК.  

               

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

„въздържал се” – няма. 

     

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „Въздържали се“ няма – точката е 

приета. Преминаваме към следваща от дневния ред - точка седемнадесета. Относно: 

Провеждане на отчетно – изборно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Завет – Кубрат“. Докладва: Женифер Пойраз – зам. – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА:  

Провеждане на отчетно – изборно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна 

група Завет – Кубрат“. 

Докладва: Женифер Пойраз – Зам.-кмет на Община 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, 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, комисиите подкрепят единодушно така направеното 

предложение за решение, относно:Провеждане на отчетно – изборно Общо събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, като упълномощеният 

представител да гласува по всички точки от дневния ред със „За“. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, бяхте председателстващ на тези 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 

 По точка седемнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Провеждане на отчетно – изборно Общо 

събрание на Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, като 

упълномощеният представител да гласува по всички точки от дневния ред със „За“. 

 

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? Не виждам. Който е съгласен с така 

направеното предложение, относно: Провеждане на отчетно – изборно Общо събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, като упълномощеният 

представител да гласува по всички точки от дневния ред със „За“. Моля да гласува с вдигане 

на ръка... 

 

  Общински съвет – Кубрат прие 



  

70 / 80 

  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 219 

 В деловодството на Община Кубрат е депозирана покана с изх.№ 21/16.02.2021 

г. от Председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, г-жа Халиме Добруджан,   

относно предстоящо отчетно – изборно Общо събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ 

на 28.04.2021 г. /сряда/ от 15:00 часа.  

 Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 

26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението и Решение № 289 на УС по 

Протокол № 97от 15.02.2021 г. и ще се проведе при следния Дневен ред: 

 1. Промени в състава на ОС на МИГ Завет – Кубрат. 

 2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г. 

 3. Приемане на Доклад за дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г. 

 4. Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г. 

 5. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат за 2020 г. 

 6. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2020 г. 

 7. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 

2021г. 

 8. Приемане на Бюджет на МИГ Завет – Кубрат за 2021 г. 

 9. Освобождаване и избор на членове на УС и избор на председател на УС на 

МИГ Завет – Кубрат за мандат 2021 - 2026 г. 

 10. Разни. 

 

 Със свое Решение № 137 по Протокол № 11 от 26.10.2020 г. Общински съвет – 

гр. Кубрат е  определил за представител на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“ – Мирослав Йорданов – заместник – кмет на Община Кубрат. 

 

 Следва да се определи мандата  му за гласуване в отчетно – изборното Общо 

събрание  на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“. 

  

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Общинският съвет – гр. 

Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Дава мандат за участие на Мирослав Йорданов – заместник – кмет на 

Община Кубрат в отчетно – изборно Общо събрание на СНЦ “МИГ Завет - 

Кубрат“ на 28.04.2021 г. /сряда/ от 15:00 часа. 

 2. За участие в отчетно - изборно Общото събрание  упълномощеният 

представител, да се легитимира с настоящото решение пред СНЦ “МИГ Завет - 
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Кубрат“, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за 

самоличност. 

3. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува със „ ЗА“. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

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

                

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „Въздържали се“ няма. Точка 

седемнадесета, е приета единодушно. Преминаваме към двете допълнителни точки, които 

добавихме в дневния ред в началото на заседанието. Точка осемнадесета, относно: Приемане 

на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. Докладва: Мирослав Йорданов – зам. – 

кмет на Община Кубрат. 

 

 

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА:  

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. – кмет на Община Кубрат 

 

 Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! 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 осемнадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, които заседаваха - 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка осемнадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно:  Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 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? Желаещи за изказване? Госпожо 

Цонева, заповядайте! 

НИНА ЦОНЕВА: Моят въпрос не е свързан пряко с  Програмата, но е свързан... така малко 

информативно и наистина имам въпрос. Вероятно знаете, че Държавната агенция за закрила 

на детето има комисия, в която заседават заедно с деца. От нашият град имаше две деца и 

едно от Разград, доколкото знам – три деца общо, които успяха да се класират за 

Националния подбор за Съвета на децата. От всяка област по едно дете ще участва в 

заседанията. Не знаем какво се случи по нататък. Имате ли яснота? Кое от трите деца е 

избрано? От областта са три и двете са от нашето училище, от нашият град. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Такива данни до Общински съвет не са постъпили. Не знам до 

Община Кубрат... 

НИНА ЦОНЕВА: Конкурсът се проведе тука – Общинския. Здравко Вутов ще потвърди, ако  

е тука.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не. Не го виждам в залата. 

НИНА ЦОНЕВА: Просто искам да помоля, когато имате яснота да ни информирате, защото 

това е сериозен успех, престиж. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, че ще изпратим по един имейл – информативен за този 

въпрос.  

НИНА ЦОНЕВА: Благодаря! 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Ако няма, подлагам на гласуване точка 

осемнадесета от дневния ред.  Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

 

   Проведе се гласуване... 

 

  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 220 

В изпълнение на чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето 

/ППЗЗД/, Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция „Социално 

подпомагане“ изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето 

общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните 

семейства в общината. 

 В общинската програма се планират и социалните услуги за деца. Програмата се 

приема до месец Април на съответната година. 

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка 

с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Кубрат и Община 

Кубрат, са публикували проекта на програмата на 26.02.2020г. В законовият срок от 30-

дни, не са постъпили предложения, становища и препоръки. 

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

Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от ППЗЗД, Общинският съвет – гр. Кубрат  
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Р Е Ш И: 

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година, представляваща 

неразделна част от решението. 

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

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

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

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

                

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Преминаваме 

към последна точка от дневния ред - точка деветнадесета, която докладва господин Неби – 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА:  

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

обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2020 г. по подмярка 

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

развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна 

инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на финансова 

помощ № РД 09-256/29.03.2021г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 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, 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 деветнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Издаване на запис на заповед от Община 

Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-

01-11/ 28.09.2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

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

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

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

на финансова помощ № РД 09-256/29.03.2021г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Ганка Георгиева, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, които заседаваха - 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка деветнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Издаване на запис на заповед от Община 

Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-

01-11/ 28.09.2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

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

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

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

на финансова помощ № РД 09-256/29.03.2021г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

 

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! Колеги, въпроси? Не виждам. Гласуването е 

поименно.... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 221 

 В деловодството на Община Кубрат е постъпило писмо с вх.№ УД-02-19-

538/30.03.2021г. от  г-жа Халиме Добруджан - Председател на УС на „МИГ Завет – 

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

„Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г.  за Сдружение „Местна 

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

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

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

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

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

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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Ежегодно в едномесечен срок от издаване на Заповед на министъра на 

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

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

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

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

година.  

Одобрената финансовата помощ на „МИГ Завет – Кубрат“ за текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2021 

година е в размер на 174 772,14 /сто седемдесет и четири хиляди седемстотин 

седемдесет и два лева и четиринадесет стотинки/ лева. 

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

плащане в размер на 87 386,00 лв., „МИГ Завет – Кубрат“ е длъжна да представи 

задължителен набор от документи. Два от тези документа са: 

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

Публичноправен орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от 

стойността на заявеното авансово плащане за срока за изпълнение на 

инвестицията/ дейностите за 2021 г. удължен/и с 6 месеца; 

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

заповед. 

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

сумата 43 693,00 (четиридесет и три хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, 

която се явява половината от заявената авансова помощ. 

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

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

на бюджета за  2021 г. от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

 Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет-

Кубрат, за издаване на запис на заповед. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 7 от Наредба № 

1 от 22 януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-

2020 г., Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено между Управляващия орган на ПРСР 

2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“  и Заповед № 

РД 09-256/29.03.2021г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. за одобрение 

на проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група 

Завет – Кубрат“, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, 
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ЕИК по БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме Добруджан, Общинският 

съвет – гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

  1.Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие“ в  размер  на  43 693,00 (четиридесет и три хиляди шестстотин 

деветдесет и три) лева, за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово 

плащане за 2021 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ по 

проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2020 г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

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

Заповед за одобрение на финансова помощ № РД 09-256/29.03.2021г. на 

ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. и Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 г./ 

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

 

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

представлявано от Халиме Добруджан – Председател на УС да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Заповед № РД 

09-256/29.03.2021г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.  и да ги представи 

пред ДФ „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 срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

                     

   

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка деветнадесета е приета, 

колеги. Преминаваме към точка Разни, където имам да ви запозная с едно решение, 

което е постъпило в деловодството на Общински съвет – гр. Кубрат, с вх.№ УД-01-15-

80 на 30.03.2021 г., относно: Заявление за регистрация на група в Общински съвет – 

град Кубрат. 
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„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮМЕРОВ,  

 

 Във връзка с разпоредбите на Глава пета от Правилника за организацията е 

дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г., Ви представяме решение за 

образуване на група с наименование  „Коалиция ГЕРБ и ЗНС“, както и списък на 

ръководството и членовете, подписани от всички общински съветници от състава на 

групата. 

 

 

 Приложение: Съгласно текста.“ 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да зачета Решението. 

 

 

 

„1. Образуваме група от общински съветници в Общински съвет – град Кубрат с мандат 

2019 - 2023 г., съгласно разпоредбите на Правилника за организацията е дейността на 

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

администрация, мандат 2019 - 2023 г.  

 

2. Настоящата група е с наименование: „Коалиция ГЕРБ и ЗНС“.  

 

3. Ръководството на групата е в следния състав: 

 

 Председател: Д-р Денислав Белинов, 

 Заместник – председател: Мариета Борисова, 

 Секретар: Нина Цонева, 

 

 Членове: 

 1. Невин Мустафова, 

 2. Орхан Бедиханов, 

 3. Петко Петков, 

 4. Цветомир Цонев. 

 

 

 Настоящото Решение е в съответствие с разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от 

Правилника за организацията е дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г., да 

бъде изпратено на Председателя на Общински съвет Кубрат“. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С подписи от всички, сформирали групата в Общински съвет - 

Кубрат до края на мандата. И също това с дневния ред бях разпратил и за спортните 

клубове – исканията и разпределенията, разбира се. Колеги, ако има желаещи за 

изказвания или въпроси по точка Разни, сега е моментът. Не виждам такива. Закривам 

редовното заседание на Общински съвет – Кубрат! Благодаря ви! 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:     

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      

   / Елис Софта / 


