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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

№ 29 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 25.02.2022 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 2019 г. - 2023 г. 

 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

Отсъства: Цветомир Цонев. 

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 – гр. Кубрат, кметове на кметства, д-р 

Леман Балканджиева – управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, граждани и медии. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми г-н Неби - кмет на община Кубрат, 

Уважаеми Заместник – кметове на община Кубрат,  

Уважаеми Кметове по населени места,  

Уважаеми представители на общинската администрация, 

Уважаеми граждани, 

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

което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/. Имаме кворум за днешното заседание, може да 
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вземаме законови решения. Преди да пристъпим към дневния ред, позволете ми да 

предложа да допълним дневния ред с две допълнителни точки, които са Наредба № 4 и 

Наредба № 14 от наредбите на Общински съвет, с които в комисиите всички се 

запознахте. Ако имате въпроси, питания, предложения сега е момента. Г-н Бедиханов, 

заповядайте! 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Предлагам още една точка да допълним – точка разни, като 

номер 12. 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението ви нито е мотивирано, нито обосновано. 

Мисля, че тука е редно да ви прочета, защото... 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Извинете, г-н Председател, правите коментар на 

предложението или? 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н, Бедиханов!  Да, защото трябва да се мотивирате, за да я 

има. Председателят на Общинския съвет, когато сформира дневния ред, в нашия 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, в чл. 56 е 

упоменат реда и начина за точка разни. Дневният ред се състои от посочените точки и 

днешното заседание обхваща тези точки. Мисля, че е конкретно и ясно. Други въпроси? 

 Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред с двете допълнителни 

точки, моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Няма ли да гласуваме неговото предложение? 

 

 

  ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, няма основание. Колеги, прегласуваме. Който е съгласен с 

 така предложения дневен ред с двете допълнителни точки, моля да гласува .... 

 

 

 Проведе се гласуване...  

 

 Общинският съвет - Кубрат, с 20 /двадесет/ гласа „За”, „Против” – няма, 

 „Въздържал се” - няма, прие следния, 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр. 

Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 2021 г. 

до месец декември 2021 г. включително. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС – 

гр. Кубрат 

2. 

Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории 

обекти на основание чл. 66а от Закона за общинската 

собственост. 

Алкин Неби – Кмет на 

Община Кубрат 

3. 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 

изпълнението на План за интегрирано развитие на Община 

Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 31.12.2021г. 

Алкин Неби – Кмет на 

Община Кубрат 

4. 

 

Приемане на Общински План за младежта за 2022 г. 

Мирослав Йорданов – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

5. 
Учредяване право на ползване за устройване на постоянен 

пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 

40422.294.939 в землището на гр. Кубрат. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

6. 

Определяне на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2022/2023 г. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

7. 
Закупуване на медицинска техника, апаратура, оборудване 

и обзавеждане за нуждите на COVID - отделение на „МБАЛ 

- Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат.  

Алкин Неби – Кмет на 

Община Кубрат 

8. 
Ползване на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2022 година. 

Мирослав Йорданов – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

9. 

Даване на съгласие за участие на Община Кубрат като 

партньор в проект съвместно с побратименият гр. Ергене, 

Република Турция.  

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС – 

гр. Кубрат 
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10. 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба 

№ 4 на Общински съвет – Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет на 

Община Кубрат 

11. 
Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на Общински 

съвет – Кубрат. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

 

 

 

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

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите 

комисии за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително. 

  

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

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

за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително.   

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – гр. Кубрат 

 

Председателят на Общински Съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, становища на комисии. Г-н Байрактаров, ще се включите 

малко екстремно, но имате готовност предполагам. 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). 

  Добър ден и от мен! 

  По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на 

Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 2021 г. до 

месец декември 2021 г. включително. 
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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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, и вашето становище по 

точка първа от дневния ред - Комисията по координация и управление на стопанските 

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС). 

  По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Приемане на отчет за дейността на 

Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 2021 г. до 

месец декември 2021 г. включително. 

 

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? Желаещи за изказвания, 

 становища? Не виждам. Който е съгласен с така представеният отчет на Общински 

 съвет за този период, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 Проведе се  гласуване...   

 

Общинският съвет – Кубрат прие 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 329 

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

администрация /ЗМСМА/, Председателят на Общински съвет изготвя и внася за 

разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, 

който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по 

ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

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

2019 г.-2023 г./. 

 Представеният Ви отчет обхваща периода от месец юли 2021 г. до месец 

декември 2021 г. включително. 

 В настоящият отчет са представени статистически данни за второто 

шестмесечие на 2021 г., свързани както с проведените заседания на Общински съвет, 

така и на постоянните комисии към него, приетите решения и обобщена информация 

относно дейността на Общинския съвет – гр. Кубрат. 

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

ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

комисии за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително. 

 

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

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

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

„въздържал се” – няма. 

 

                 
  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Отчетът е приет единодушно. Преминаваме към 

точка втора от дневния ред. Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост 

и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 

66а от Закона за общинската собственост. Докладва г-н Неби - кмет на община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

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

общинската собственост.    

    Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат 
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АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми г-н 

Председател на Общински съвет, Уважаеми заместник – кметове, кметове по населени 

места, администрация, медии и граждани. 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите. 

Г-н Байрактаров, по точка втора 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 втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по 

видове и категории обекти на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост.  

 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

  По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по 

видове и категории обекти на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост.  
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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, ако са възникнали след постоянните 

комисии и желаещи за изказвания? Не виждам. Който е съгласен с така предложеното 

предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се  гласуване... 

   

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 330 

Ежегодно кметът на общината, на основание чл. 66а от ЗОС, съставя и 

предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието и резултатите от управлението на 

общинската собственост по ред определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон. За 

община Кубрат този ред е определен с чл. 3а, ал. 4 на Наредба № 4 за реда за 

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

 На  основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и чл. 3а, ал. 4 от 

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

вещи – общинска собственост Общинският съвет – гр. Кубрат 

РЕШИ: 

1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти за 2021 г. съгласно приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

   Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

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

„въздържал се” – няма. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. С двадесет гласа „За“, точка втора е приета. 

Преминаваме към трета точка от дневния ред, относно: Одобряване на Годишен доклад за 

наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 

2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. Докладва г-н Неби - кмет на община 

Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за 

интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 

31.12.2021 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, г-н Неби! Г-н Байрактаров, становища 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 трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно: 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за 

интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 

31.12.2021г. 

 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете 

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

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

   По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно: 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за 

интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 

31.12.2021г. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, 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...   

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 331 

 Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в 

посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за 

период от седем години. Изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община 

Кубрат се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението му, съгласно 

чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), 

на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано 

развитие. 
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Съгласно чл. 72, ал. ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 

Общинския съвет Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на общината. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 72, ал. ал. 1-4 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 5, ал. 2 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за 

интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 

31.12.2021г. (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” – няма, 

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С петима „Въздържали се“, с петнадесет гласа 

„За“, точка трета е приета. Преминаваме към следваща от дневния ред. Относно: Приемане 

на Общински План за младежта за 2022 г. Докладва зам. – кмет на община Кубрат 

Мирослав Йорданов. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

 Приемане на Общински План за младежта за 2022 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). 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Г-н Байрактаров, нека да започнем с 

вашето становище - 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 четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Приемане на Общински План за 

младежта за 2022 г. 

 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Г-жо Борисова, 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

 По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Приемане на Общински План за 

младежта за 2022 г. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Не виждам. Който е съгласен с 

предложената на нашето внимание докладна записка, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се  гласуване...   

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 332 

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

общини предоставят на областните управители, Общинския годишен план за младежта 

за текущата година. 

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

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

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

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската 

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

съответствие с Националната стратегия за младежта. 

 Общинският план за младежта съдържа: 

 1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община; 

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

младежта и мерки за постигането им; 

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

Националната стратегия за младежта; 

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

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

младежта; 

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

 Областния управител изготвя областния план за младежта като обобщава 

общинските планове за младежта. Обобщената информация от областните 

администрации се подава в Министерство на младежта и спорта. 

 Публикуван на сайта на Общински съвет и Община Кубрат на 11.01.2022 г. и                  

в законовия 30 - дневен срок не са постъпили предложения, възражения и становища. 

 

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

връзка с чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема Общински План за младежта за 2022 г. /Приложение 1 

неразделна част от настоящото решение/. 
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Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С петнадесет гласа „За“, с петима „Въздържали 

се“, точка четвърта е приета, колеги. Преминаваме към точка пета от дневния ред. Относно: 

Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински 

горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в землището на гр. Кубрат. Докладва 

Женифер Пойраз – зам.-кмет на община Кубрат. Заповядайте!  

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:   

 Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински 

горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в землището на гр. 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, г-жо Пойраз! Г-н Байрактаров, за становища на 

двете 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 пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Учредяване право на ползване за 

устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 

40422.294.939 в землището на гр. Кубрат. 

 Вносител: Женифер Пойраз – зам. - кмет на  община Кубрат; 

 Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат. 
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  Кметът на община Кубрат – г-н Алкин Неби предложи да се допълни т. 2.1 в 

докладната записка относно: Учредяване право на ползване за устройване на 

постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в 

землището на гр. Кубрат, със следното: 

  „Частта от имота, върху който ще се учреди правото на ползване попада в 

общинска горска територия, устроена като подотдел 214/x със следните GPS 

координати: X – 43°46.07; Y – 26°27.49“. 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, 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). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

  По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Учредяване право на ползване за 

устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 

40422.294.939 в землището на гр. Кубрат. 

 Вносител: Женифер Пойраз – зам. - кмет на община Кубрат; 

 Докладва: Мирослав Йорданов – зам. -  кмет на община Кубрат. 

  Зам. - кметът на община Кубрат – г-н Мирослав Йорданов предложи да се допълни 

т. 2.1 в докладната записка относно: Учредяване право на ползване за устройване на 

постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в 

землището на гр. Кубрат, със следното: 

  „Частта от имота, върху който ще се учреди правото на ползване попада в 

общинска горска територия, устроена като подотдел 214/x със следните GPS 

координати: X – 43°46.07; Y – 26°27.49“. 

 



16 / 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! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания по точка пета? 

Не виждам. Гласуването е поименно. Така направеното предложение за решение с 

допълнението, което накратко са GPS координатите за по-голяма точност при самото 

кандидатстване е допълнението. Колеги, зачитам имената ви по списък... 

    

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р 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 Отсъства 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 333 

 

 В Община Кубрат е постъпило Заявление с Вх.№ УД-02-21-162/09.02.2022 г. от 

Венко Божанов с искане за предоставяне на парцел от общински горски фонд за 

устройване на постоянен пчелин на площ от 2000 кв. м., представляващ част от имот с 

идентификатор № 40422.294.939 по КК на гр. Кубрат. Лицето към настоящия момент 

има сключен едногодишен договор, но за да кандидатства  по подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските 

райони му е необходим дългосрочен договор.  

С прилагането на мярката се цели устойчиво развитие и икономически растеж на 

земеделското стопанство.  

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството (ЗП), пчелните семейства 

могат да се настаняват върху земеделски земи или горски територии- общинска 

собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни 

семейства, общината учредява право на ползване, при условията регламентирани в чл. 

13 от същия закон. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗП право на ползване може да се учреди в полза на 

заявителя, когато: 

1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 

км; 

2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м 

от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 

3м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличие на плътна 

ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м 

под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват на самата ограда; 

3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района 

от органите на БАБХ. 

Изискването по т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно 

нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни медоносни видове. 

От направена справка в Регистъра на пчелините в България към БАБХ е видно, 

че Венко Божанов има регистриран животновъден обект „Пчелин“, с регистрационен № 

7318-0179, в който към момента се отглеждат 121 бр. пчелни семейства.  Към искането 

са приложени: 1. копие от ветеринарно медицинския дневник на животновъдния обект 

с регистрационен № 7318-0179-109 бр. пчелни семейства;  

2. извадка от горскостопанската карта  за частта от имота, за който иска да му се 

учреди право на ползване.  

Изпълнени са условията на чл. 11, ал. 2 - заявителят притежава над 10 броя 

пчелни семейства.  

В чл. 13, ал. 2 от Закона за пчеларството се регламентира кога и при какви 

условия, по изключение не се прилага ограничението за отстояние от 2,5 км между 

пчелините, определено в чл.13,ал.1,т.1 от същия закон, а именно - когато района е зает 

от растителност с обилно нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни 

медоносни видове.  
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Видно от представено таксационо описание, заверено от „Кубратска гора“ 

ЕООД,  дървесните видове в района, в който лицето иска да бъдат настанени пчелните 

семейства са  предимно акация  и липа, т .е  растителност с обилно нектарооделяне.  

Съгласно текста на чл.71, ал.7 от Закона за горите „Учредяването на право на 

ползване върху поземлени имоти в горски територии по чл.69, ал.3, както и 

издаването на разрешение по чл.70, ал. 6 е безвъзмездно“.  

   След като са изпълнени условията на чл.11, ал.2 и чл.13, ал.2  и от Закона за 

пчеларството, общински съвет Кубрат е в правото си да обсъди  и да разреши на  

заявителя- Венко Божанов да ползва 2000 /две хиляди/ кв. м.,  представляващи част от 

имот с идентификатор  40422.294.939 по КК на гр. Кубрат  за разполагане на пчелни 

семейства. 

Правото на ползване върху поземлени имоти в горски територии - общинска 

собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за 

пчеларството се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет. Във 

връзка с приложението на специалния закон (Закон за пчеларството), чл.39, ал.3 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС) предвижда в случаите, когато лицата, на 

които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без 

търг или конкурс. Срокът на правото на ползване се определя от  общинския съвет и не 

може да бъде по-дълъг от 10 / десет/ години.  

За имот с идентификатор 40422.294.939 по КК на гр. Кубрат, към който е заявен 

интерес  има  съставен АЧОС № 6931 от 29.09.2021 г. вписан в Служба по вписванията 

гр. Кубрат под № 109, том. 7, Вх. рег.№ 2026 от 29.09.2021 г. 

 

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

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

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

Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2022 г. приета с Решение № 326 по Протокол № 28 от 

28.01.2022 г., като включва в  

Раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

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

УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ: 

1.1 Част от имот с идентификатор 40422.294.939 (четири нула четири две две, 

точка, две девет четири, точка, девет три девет) в размер на 2000 ( две хиляди) кв.м. по 



19 / 49 

  

КК на гр. Кубрат, целият с площ 6 045 992 /шест милиона четиридесет и пет хиляди 

деветстотин деветдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване: смесена гора. 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за общинската собственост, чл. 69, ал. 3, т. 2 и чл. 71, ал. 7 от Закона за горите, чл. 11, 

ал. 1и ал. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

2.1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за  срок от 

10 /десет/ години за разполагане на постоянен пчелин на Венко Божанов, с постоянен 

адрес: с. Савин, ул. Васил Петлешков № 1, общ. Кубрат, обл. Разград, върху част от 

имот с идентификатор 40422.294.939 (четири нула четири две две, точка, две девет 

четири, точка, девет три девет) в размер на 2000 ( две хиляди) кв.м. по КК на гр. 

Кубрат, целият с площ 6 045 992 /шест милиона четиридесет и пет хиляди деветстотин 

деветдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване: смесена гора, собственост на 

община Кубрат съгласно АЧОС № 6931 от 29.09.2021 г. вписан в Служба по 

вписванията гр. Кубрат под № 109, том.7, Вх. рег.№ 2026 от 29.09.2021 г. 

Частта от имота, върху който ще се учреди правото на ползване попада в 

общинска горска територия, устроена като подотдел 214/x със следните GPS 

координати: X – 43°46.07; Y – 26°27.49. 

   3.  Упълномощава  Кмета  на Общината да издаде заповед и да сключи договор 

за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години с Венко 

Божанов, с постоянен адрес: с. Савин, ул. Васил Петлешков № 1, общ. Кубрат, обл. 

Разград, върху част от имот с идентификатор 40422.294.939 (четири нула четири две 

две, точка, две девет четири, точка, девет три девет) в размер на 2000 ( две хиляди) 

кв.м. по КК на гр. Кубрат. 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С двадесет гласа „За“, точка пета е приета, колеги. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Относно: Определяне на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 

2022/2023 г. Докладва Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 
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 ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

 Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г. 

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, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на 

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

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

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ):  

 

  По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Определяне на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 

2022/2023 г. 

 Вносител: Женифер Пойраз – зам. - кмет на  община Кубрат; 

 Докладва: Мирослав Йорданов – зам. - кмет на  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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  
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  По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии единодушно 

подкрепят така направеното предложение за решение относно: Определяне на 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване 

за стопанската 2022/2023 г. 

 Вносител: Женифер Пойраз – зам. - кмет на  община Кубрат; 

 Докладва: Мирослав Йорданов – зам. - кмет 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. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги относно точка шеста от дневния ред? Не 

виждам желаещи. Точката е за поименно гласуване. Зачитам имената ви по списък... 

 

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р 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 Отсъства 

21 Юмгюл Кедик За 
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Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 334 

Разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи предоставя възможност, пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд да се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 без търг или 

конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани  в Интегрираната информационна система на 

БАБХ.   

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя 

пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за 

индивидуално ползване с категории се обявяват в общините и кметствата и се 

публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата следва да 

подадат заявления по образец до кмета на общината, на територията на която е 

регистриран животновъдния обект в срок до 10 март. 

 Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която 

определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида регистрирани 

пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери. Комисията следва да се произнесе в срок до 1 май на 

съответната година с протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила 

протокол за окончателно разпределение се сключва договор за наем или аренда между 

общината и лицето, на което са разпределени съответните имоти (част от имоти) за 

минимален срок от 5 стопански години. При недостиг на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд в землището към разпределените по предходния ред имоти, 

комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се 

намира в съседна община или област, и се съставя протокол за окончателното 

разпределение на имотите  в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на 

имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, останалите свободни 

пасища, мери и ливади се отдават чрез търг за срок от 1 /една/ стопанска година, на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение 

да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в 

правилника за прилагане на закона. Отдаването под наем на мерите, пасищата и 

ливадите се извършва по цена, определена по пазарен механизъм. 

Съгласно действащите норми по чл. 37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 37о, ал. 4 от същия 

закон,  общинският съвет следва да приеме още две решения. Първото за определяне 

размера и местоположението  на мерите, пасищата и ливадите, както и утвърждаване на 

правила за ползването им. С второто решение по чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ – за 

предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. Годишен план за паша; 

2. Съгласие за предоставяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване; 
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3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, при 

съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет – Кубрат,  

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да 

се  предоставят за индивидуално и общо ползване, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, 

съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от 

настоящото решение. 

 2. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се ползват 

безвъзмездно от жителите на съответното населено място, отглеждащи пасищни 

селскостопански животни в дребни земеделски стопанства или от образуваните 

колективни стада. 

3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се 

отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 98, чл. 99 и чл. 100 

от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

4. На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на 

Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 

2022/2023.), останалите свободни цели имоти- пасища, мери и ливади, определени за 

индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в 

които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

5. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга 

по т. 4 свободни имоти- пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по реда на 

Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година(за стопанската 

2022/2023 г.), чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици 

на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно ред, определен в 

ППЗСПЗЗ.  

6. Утвърждава правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на 

Община Кубрат, през стопанската 2022/2023 година, съгласно Приложение № 3, 

неразделна част от настоящото решение. 

 7. Приема Годишния план за паша  на територията на община Кубрат за 2022 

година, съгласно Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение. 

 8. Определя 30 на сто от постъпленията от наемите да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 
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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” – 20 (двадесет), „против”– няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С двадесет гласа „За“, точка шеста е приета, колеги. 

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Относно: Закупуване на медицинска 

техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на COVID - отделение на 

„МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат. Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

 

   ПО ТОЧКА СЕДМА:  

 Закупуване на медицинска техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите 

на COVID - отделение на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, 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, г-н Неби! Г-н Байрактаров, становища на двете 

комисии по точка седма 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 седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Закупуване на медицинска 

техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на COVID - отделение на 

„МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, 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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем на двете 

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

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

  По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии единодушно 

подкрепят така направеното предложение за решение относно: Закупуване на 

медицинска техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на COVID - 

отделение на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, 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? Д-р Белинов, заповядайте! 

 

 

 Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Имам въпрос към г-н Неби! Направен ли е анализ за нуждите 

на другите отделения? Имам предвид „АГ“ - отделение, „Хирургия“, „Детско отделение“, 

„Неврологично отделение“ или ако не е направен такъв анализ, смятате ли, че болницата 

разполага с всичко необходимо за диагностика и лечение? Като нали се сещате, че все пак 

болницата не е КОВИД /COVID/ болница и все някога КОВИД /COVID/ пандемията ще 

свърши. И тези целеви пари и средства ще спрат. Защото в момента именно „КОВИД 

/COVID/ отделението“ спасява болницата. Ако може да ми отговорите на това. Защото все 

пак и „АГ“ – отделението има нужда от много неща, за „Хирургия“ да не говорим - за 
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реанимация, операционна; „Детско отделение“, „Неврологично отделение“. Така че дали има 

някакъв анализ?! 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Г-н Неби, заповядайте! 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: В указанията на Министъра на финансите точно и кратко е записано, че 

субсидията се харчи само за КОВИД /COVID/. А „Вътрешното отделение“ е представило 

докладна, където мониторите, леглата в „КОВИД /COVID/ отделението“ са морално 

остарели. Нямаме право да харчим в „АГ“, където няма КОВИД /COVID/. Ако „АГ“ е със 

заповед на РЗОК „КОВИД /COVID/ - отделение“, ще харчим за „АГ“. 

 

 

 Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Нямам предвид тези пари, които са субсидия или целеви пари 

за „КОВИД /COVID/ отделението“. Говоря общо, за болницата правен ли е анализ с други 

средства и Общината какво може да направи? Не говоря за тези пари. Те са определено за 

КОВИД /COVID/ пандемията. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Ако имаме докладна от управителя на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, какво е 

нужно, ще го обсъдим и ще вземем решение. 

 

 Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И вторият ми въпрос, ако може да ми отговорите: Разполага 

ли болницата с всичко необходимо за диагностика и лечение в момента?  

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Тука е управителя на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, може и тя да отговори, да 

уточни.  

 

 Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вие сте вносител - към вас се обръщам. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Засега болницата отговаря на всички условия. 

 

 

 Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре. Благодаря! 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Други желаещи за изказвания, въпроси? Д-р 

Балканджиева? 
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 Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Аз по - скоро исках да благодаря, отколкото да кажа 

нещо. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може да го направите, да. 

 

 

 Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Уважаеми г-н Председател на Общински съвет - Кубрат, 

Уважаеми общински съветници, Уважаеми г-н Неби, Уважаеми заместник – кметове, 

Уважаеми граждани, аз просто исках да благодаря като временно изпълняващ длъжността 

управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, да благодаря за осигурените средства, за 

подновяване на медицинската апаратура и техника и оборудване в КОВИД /COVID/  

отделението, тъй като доста от медицинската апаратура и техника е вече морално остаряла, 

амортизирана и по - голямата част от тях и не са използваеми, затова, ви благодаря за 

осигурените средства за закупуване на тия оборудване и техника. На всички ви благодаря за 

гласуването, съдействието за получаването на тия средства за болницата, за нуждите на 

„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД и с които мисля, че ще се подобри качеството на обслужване по 

време на престоя на пациентите в „КОВИД отделението“. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, д-р Балканджиева! Други желаещи не виждам.  

Който е съгласен с така предложения вид на докладната, моля да гласува с вдигане на ръка... 

Проведе се  гласуване...   

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 335 

 През 2021 година с ПМС № 326 от 12.10.2021 година бяха одобрени 

допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в 

общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на 

действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID - 19 

през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка 

и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на 

пълномощията на кмет. Одобрената за Община Кубрат сума е в размер на 415 531 лв. , 

от които 62 330 лв.  за изпълнение на мерки във връзка с COVID - 19 за субсидиране на 

пътнически превози по междуселищни автобусни линии. С указание на министъра на 

финансите – ФО-77 от 20.10.2021 г., е извършена промяна в размера на бюджетните 

взаимоотношения на Община Кубрат с централния бюджет за 2021 г. Съгласно писмо с 

Изх.№91-00-588 от 27.10.2021 г. на министъра на финансите изпълнението на мерките 

за изплащане на действително извършени разходи във връзка с COVID - 19 не следва 

да води до формиране на устойчиви ангажименти и политики както за сметка на 

бюджета на общината, така и за сметка на държавния бюджет, като например политики 
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по доходите и други. Кметът на общината не следва да допуска двойно финансиране на 

разходи за дейности, финансирани от други източници или финансови инструменти на 

Европейския съюз или други донорски програми. Предоставянето на средствата за 

реализиране на мерките за профилактика и превенция на COVID - 19 в полза на лица - 

небюджетни организации, се извършва само ако са спазени изискванията, касаещи 

съответствието със законодателството в областта на държавните помощи, указано с 

разпоредбите на чл. 21, ал. 2-4 от Закона за публичните финанси. На основание чл. 3 от 

ПМС 326/12.10.2021 г. общините представят отчетна информация за изразходваните 

средства, като информацията се изготвя съгласно приложения макет и се представя 

чрез Информационната система на общините в срока за изготвяне и представяне на 

ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на общините, на сметките 

за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства съгласно указанията 

на министъра на финансите за изготвяне на месечните отчети за касовото изпълнение 

на бюджета.  

             Средствата, отпуснати за изпълнение на мерки във връзка с COVID - 19, са 

предназначени за покриване на разходи във връзка с COVID - 19 във всички функции  

и дейности на Община Кубрат. Предвид това Община Кубрат възнамерява да закупи  

медицинска техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на COVID - 

отделение на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат в размер до 115 000 лв., в т.ч.: 

- Пациентен монитор; 

- Електрокардиографи; 

- Инфузионна помпа за спринцовки; 

- Волуметрична инфузионна помпа; 

- Пулсоксиметри; 

- Портативна аспирационна помпа; 

- Кислородни бутилки; 

- Електрически болнични легла; 

- Механични болнични легла; 

- Портативна аспирационна помпа; 

- Компютърна техника и оборудване; 

- друго медицинско оборудвани, обзавеждане и консумативи.         

 

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

с чл. 1, ал. 1 от ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери 

по бюджетите на общините за 2021 г.  и  чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и 
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дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

          1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да закупи медицинска техника, 

апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на COVID - отделение на „МБАЛ 

- Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат на стойност до 115 000 лв., финансирани със средства, 

одобрени по бюджета на Община Кубрат за 2021 г. с ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за 

изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във 

връзка с COVID - 19 през 2021 г.   

 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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно, с двадесет гласа „За“, точката за 

закупуване на медицинска апаратура е вече решение на Общински съвет. Да, г-н Мехмед! 

 

 

 ОРХАН МЕХМЕД: Може ли малко прекъсване? 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Малко прекъсване, да. Десет минутна почивка, колеги. 

 

ОБЯВЕНА Е 10-МИНУТНА ПОЧИВКА 

ОТ 14:50 ЧАСА ДО 15:00 ЧАСА! 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, след направената пауза продължаваме с точка осма от 

дневния ред. Относно: Ползване на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2022 година. Докладва г-н Йорданов – зам.-кмет на община Кубрат. 

Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ОСМА:  

 Ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост през 2022 година. 

     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, г-н Йорданов! Г-н Байрактаров, нека да чуем 

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 осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Ползване на дървесина от горски 

територии – общинска собственост през 2022 година. 

 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище по точка осма от 

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

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

  По точка осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии единодушно 

подкрепят така направеното предложение за решение относно: Ползване на дървесина 

от горски територии – общинска собственост през 2022 година. 



31 / 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, желаещи за изказвания? Не виждам. 

Гласуването е поименно. Зачитам имената по списък по точка осма от дневния ред... 

 

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р 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 Отсъства 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 336 

 Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост се 

осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба 

на добита дървесина. Начините на продажба на добита дървесина се определят с 

Решение на Общински съвет Кубрат. 

С цел задоволяване нуждите на ветерани от войните, военноинвалиди и 

военнопострадали от войните и лица с трайно намалена работоспособност, чийто 

постоянен адрес е на територията на Община Кубрат, с дърва през есенно-зимния сезон 

2021година е необходимо да се разреши добива на 4000 ( четири 

хиляди)пространствени кубически метра дърва за огрев от горски територии – 

общинска собственост. 

 За задоволяване нуждите на общинските бюджетни структури, молитвени 

домове и храмове с дърва през есенно-зимния сезон 2022 година е необходимо да се 

разреши добива на 1600 (хиляда и шестстотин) пространствени кубически метра дърва 

за огрев от горски територии – общинска собственост. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, 

ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 

от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, Общинският съвет – гр. Кубрат   

Р Е Ш И: 

 1. Разрешава добива и продажбата на 4000 (четири хиляди) пространствени 

кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд, стопанисван и 

управляван от „Кубратска гора“ ЕООД, за задоволяване на нужди на ветерани, 

военноинвалиди и военно-пострадали от войните и лица с трайно намалена 

работоспособност с над 50 процента, чийто настоящ адрес е на територията на община 

Кубрат през последните шест месеца (без прекъсване) към датата на подаване на 

молбата. На всяко правоимащо лице да се предоставят по 3/три/ прм3 дърва за огрев. 

Обобщените списъци с правоимащи лица да се предоставят за одобрение от Кмета на 

Община Кубрат, придружен с издаден по съответния закон ред документ, доказващ 

принадлежността им към съответната група (удостоверение по чл.4 от Правилника за 

прилагане на закона за ветераните от войните, книжка по чл.12 от Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите и Експертно решение от ТЕЛК за лица с 

трайно намалена работоспособност). 

Определя цена на предоставената дървесина от 50.00 лв. на пространствен 

кубически метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

На ветераните от войните, военноинвалидите и военно-пострадалите от Община 

Кубрат да се предоставят безплатно, като всички разходи по добива и транспорта се 

поемат от „Кубратска гора „ЕООД. 
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 2. Разрешава добива и продажбата на 1600 (хиляда и шестстотин) 

пространствени кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд за 

2021г., стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД, за задоволяване нуждите 

на общинските бюджетни структури, молитвени домове и храмове. Посоченият обем 

дървесина да се разпредели по списъци, одобрени от Кмета на Община Кубрат. 

Определя цена на предоставената дървесина от 25.20 лв. на пространствен кубически 

метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

 

 3. Предоставените количества по т. 1. и 2. да са в рамките на одобрения план за 

ползване на дървесина за 2022 година на „Кубратска гора“ ЕООД.  

 

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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка осма е приета, колеги. Преминаваме към 

следваща от дневния ред, която докладвам аз. Относно: Даване на съгласие за участие на 

Община Кубрат като партньор в проект съвместно с побратименият гр. Ергене, 

Република Турция.  

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

 Даване на съгласие за участие на Община Кубрат като партньор в проект съвместно с 

побратименият гр. Ергене, Република Турция.  

    Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – гр. Кубрат 

 

 Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат Хюсеин Юмеров  прочете предложението 

за решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, становища за девета точка. Г-н Байрактаров - 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 девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Даване на съгласие за участие на 

Община Кубрат като партньор в проект съвместно с побратименият гр. Ергене, 

Република Турция. 

 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

  По точка девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Даване на съгласие за участие на 

Община Кубрат като партньор в проект съвместно с побратименият гр. Ергене, 

Република Турция. 

 

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, моля да гласува с вдигане на ръка... 
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Проведе се  гласуване...   

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 337 

 

 В община Ергене живеят 58 302 жители сред които и наши съграждани. 

Общината е известна като един от най-бързо развиващите се индустриални райони в 

Република Турция. През 2017г. са проведени официални разговори между кметовете на 

двете общини. Постигнато е двустранно принципно становище за сътрудничество в 

областите на добросъседството, културата, запазване на традициите, стопански 

инициативи, инвестиции и добри административни практики и други дейности от 

взаимен интерес. Във връзка с това със свое Решение № 325 по Протокол № 33 от 

24.10.2017г., Общински съвет-Кубрат е дал съгласие за побратимяване 

(сътрудничество) на община Кубрат, област Разград, Република България с община 

Ергене, Република Турция. 

 От 1999 г. Република Турция е държава - кандидат за членство в Европейския 

съюз. Преговорите започват на 03.10.2005 г. 

 Постъпило е предложение от страна на партньорите ни –гр. Ергене за съвместно 

участие в проект с наименование „Побратимяване между Турция и Европейския 

съюз-II/Побратимяване за зeлено бъдеще/“-Title: Town Twinning between Turkey  

and EU-II/Twinning for а Green Future/Grant Scheme/TTGS-II/. 

 Работен език по проекта е английският език. 

 В тази връзка основен приоритет на програмата е, да се увеличи диалога между 

Турция и Европейските местни власти по отношение на климата и околната среда. По 

този начин се стимулира  обмяната на опит между тях. Минималният праг за участие е 

60 000 евро, а максималният 100 000 евро. След съвместно обсъждане между двете 

страни единодушно се постигна съгласие за партньорство от страна на Община Кубрат 

към водещият кандидат-гр. Ергене. 

 Краен срок за подаване на проектните предложения е 1-ви Март 2022г., което 

налага да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение. 

  

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

Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за участие на Община Кубрат, като партньор на 

побратименият- гр. Ергене, Република Турция по проект:  
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TITLE: TOWN TWINNING BETWEEN TURKEY  AND EU-II/TWINNING 

FOR А GREEN FUTURE/GRANT SCHEME/TTGS-II/REFERENCE: 

TR2020/DG/01/A2-01, EUROPEAID /173144/ID/ACT/TR . 

 

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

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

предварително изпълнение на решението. 

 

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. 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „За“, точка девета е приета. 

Преминаваме към следваща точка – допълнителните, които въведохме в началото на 

заседанието. 

 

  

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба № 4 на Общински съвет – 

Кубрат. 

   Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! В Протокола отразяваме точка 10 е 

относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба № 4 на Общински съвет 

– Кубрат. Г-н Байрактаров, да чуем вашето становище - Комисията по евроинтеграция, 

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

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).  

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

и КСДОЗКСВ):  

 По тази точка десета членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение в Наредба № 4 на Общински съвет – Кубрат. 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище по Наредба 

№ 4 - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

 По тази точка членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение в 

Наредба № 4 на Общински съвет – Кубрат. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Желаещи за изказвания? Г-н 

Бедиханов, заповядайте! 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам въпрос към вносителя... 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Малко по - високо или маската направо да се чува по - добре...  

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпросът ми е към вносителя на предложението. Защо се взема 

индексът по потребителски цени от... индексът не е 3,3 %. Средногодишният индекс на 

потребителски цени е 3,3 %, но това не измерва годишната инфлация. Годишната инфлация 

се измерва чрез индекса на потребителските цени за даден период. На страницата на 

Националния статистически институт /НСИ/, има даже и калкулатор за изчисление на 

инфлация. Годишната инфлация е 7,8 % за миналата година и не става ясно, защо точно този 

индекс се взема предвид за актуализация на тези цени. Това не е реалната инфлация, то не 

измерва, то е средно претеглен индекс. 

 

 

 ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Тъй като въпросът е към мен и решението на 

наемните цени се прави въз основа на Наредба № 4, чл. 74, ал. 2. Там е записано, не 

съобразно инфлацията, а съобразно статистически отчетения положителен индекс на 

инфлация. Може би, ако има някакъв спор би следвало да проверим занапред ал. 2 - 

отчетения положителен индекс на инфлация. 

 

  

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, но този индекс не измерва инфлацията. Той е средногодишен 

индекс на потребителските цени. Той не измерва инфлацията. Свържете се, в Разград има 

поделения в Националния статистически институт /НСИ/, да ви обяснят точно. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Г-н Председател, дайте ми думата. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към вносителя, г-н Неби, заповядайте! 

 

   

 АЛКИН НЕБИ: Защото с 3,3 % е минимално увеличението, а със 7,8 % ще бъде малко 

повече увеличението за нашите съграждани. Инфлацията наистина е 7,8 % от там ще се 

вдигнат минимум и наемните цени. Предвид пандемията, предвид КОВИД /COVID/, не 

трябва да натоварваме нашите съграждани. Това е идеята. 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Недейте увеличава тогава щом това е идеята. Но това, което 

правите вие, е грешно. 

 

   

 АЛКИН НЕБИ: Но ако искате да вдигнем с 7,8 %, ваше предложение. 

 

 



39 / 49 

  

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, то вие предлагате и аз ви казвам каква грешка сте допуснали. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: С 3,3 %. 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: В Наредбата е написано ежегодно до 1 март съобразно 

статистически отчетения положителен индекс на инфлацията за предходната година се 

актуализират цените. Вие противоречите на това, което е написано в Наредбата. Не може вие 

да решавате с колко да се вдига. Има Национален статистически институт /НСИ/, който е 

определил, че за миналата година инфлацията е 7,8 %. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Тука не говорим за инфлацията, а за потребителските цени. 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, не! За инфлацията говорим. В Наредбата точно и ясно, значи в 

чл. 11, в момента коя наредба актуализираме – наредба № 4, аз съм разпечатал Наредба № 

14. Чл. 11, ал. 2, точно и ясно Общинският съвет е решил как да се индексират, как да се 

анексират тези цени. А вие, как решавате сам с колко да анексирате? То е написано в 

Наредбата с колко трябва да се анексират. На тая база... 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Вие колко предлагате? 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, аз не предлагам. На тая база може да анексирате например с 

индекса на потребителските цени за юли месец – той мисля, че е нула цяло и нещо. Защо 

вдигаме цените така? 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? В предложението за решение, 

актуализацията следва да бъде с 3,3 %, колко е законосъобразно и колко е целесъобразно, 

колеги, има кой да прецени, също е описан срокът за обжалване на решението. Ако г-н 

Бедиханов считате, че нещо не е наред, може да го направите. Други предложения, 

становища, мнения относно Наредба № 4 за допълнение и изменение на Общински съвет – 

Кубрат? Не виждам. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение, 

моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 

Проведе се  гласуване...   

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 338 

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

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

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

актуализират ежегодно до 1 март съобразно статистически отчетения положителен 

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

           Индексът на потребителските цени (ИПЦ) отчетен от Националния статистически 

институт  е 3,3% за 2021 г. Той е официален измерител на инфлацията в Република 

България и измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, 

които се използват от българските домакинства за лично потребление. Затова спазвайки 

изискванията на Наредба № 4 базисните наемни цени, определени по Приложение №1,  

следва да се актуализират с 3,3%. 

           На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове,  Проекта за промяна 

на Тарифата за месечните базисни наемни цени е публикуван  в сайта на Община 

Кубрат и Общински съвет Кубрат на 21.01.2022 г. В законовия срок в деловодството на 

Общински съвет – Кубрат с вх.№УД-02-18-231/18.02.2022 г. е постъпило едно 

Предложение за промени в Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

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

Същото е уважено. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 77, чл. 79 и чл. 80 от 

Административнопроцесуалния кодекс; чл. 8 и чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните 

актове; чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост; чл. 74, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, във връзка  отчетения 

положителен индекс на инфлация за 2021 г. в размер на 3,3%, Общинският съвет – гр. 

Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Определя от 1 март 2022 г.  нови месечни базисни наемни цени на нежилищни 

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

ТАРИФА в Приложение № 1 към Наредба № 4 за реда за придобиване, управление 

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

 

 

 

Приложение 1 

 

ТАРИФА 

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

съобразно предназначението на обекта 
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Вид на обекта 

месечна наемна цена на кв.м. на зона 

I - зона II - зона III - зона 

2021 г. 2022 г. 2021 г.  2022 г. 
2021 

г. 
2022 г. 

1.Търговска площ 5,72 5,91 3,97 4,10 3,22 3,33 

2. Заведения за обществено хранене 7,71 7,96 5,72 5,91 3,76 3,88 

3. Производствена дейност и услуги 3,97 4,10 3,22 3,33 2,47 2,55 

4. Помещения за социални, културни, 

образователни и други подобни дейности 3,47 3,58 2,73 2,82 1,97 2,04 

5.Помещения за здравни дейности                     3,18 3,28 2,48 2,56 1,81 1,87 

6. Ателиета 3,47 3,58 2,73 2,82 1,97 2,04 

7.Помещения с администр. 

предназначение 
3,47 3,58 2,73 2,82 1,97 2,04 

8.Помещения за синдикалните 

организации 
0,97 1,00 0,72 0,74 0,47 0,49 

9.Паркинги 0,47 0,49 0,35 0,36 0,23 0,24 

10. Гаражи 3,22 3,33 2,46 2,54 1,72 1,78 

11.Временни гаражни клетки 0,58 0,60 0,53 0,55 0,49 0,51 

  

 2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 за реда за 

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

съгласно Приложение № 1 /неразделна част от настоящото решение/ с направеното 

Предложение за промени в Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

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

Кубрат в срока по Закона за нормативните актове /ЗНА/, както следва: 

 

§1. Изменя чл. 16 ал. 3 

 

Стар текст: 

чл. 16 ал. 3 „При разпореждане или отдаване за възмездно ползване на имоти, 

предоставени за управление на кметовете на кметства от Общинския съвет, 30 на сто от 

средствата, придобити от съответната сделка, се предоставят по бюджета на кметството 

със самостоятелен бюджет. Кметствата без бюджет ползват горните средства от 

бюджета на Община Кубрат.“. 

Нов текст: 

чл. 16 ал. 3 “При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън 

територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението  

общинският съвет определя: 

1.       Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажба на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране и изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място; 
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2.       Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 

територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 

общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

съответното населено място.“.  

 

 

§2. Изменя чл. 35 ал. 2 

 

Стар текст: 

чл. 35 ал. 2 „За цената на правото на строеж по ал. 1 се приема по-високата от:  

    а/ пазарната оценка на правото на строеж, определена от оценител на имоти;  

    б/ данъчната оценка на правото на строеж.  

   Купувачът заплаща разходите по изготвянето на пазарната оценка на вещното право, 

изготвена от оценител на имоти.“. 

Нов Текст: 

чл. 35 ал. 2 „За цената на правото на строеж по ал. 1 се приема: 

1.  По - високата от - пазарната оценка на правото на строеж, определена от 

оценител на имоти и  данъчната оценка на правото на строеж.  

2.  Купувачът заплаща разходите по изготвянето на пазарната оценка на вещното 

право, изготвена от оценител на имоти.“. 

 

 

§3 Изменя чл. 36 ал. 3 

 

Стар текст : 

чл. 36 ал. 3 „Правото на пристрояване по ал. 2 може да се ползва еднократно и не може 

да бъде по -голямо от 25% от разгънатата застроена площ на цялата сграда или 

обособената част от нея, освен ако влязло в сила изменение на подробния устройствен 

план предвижда друго.“. 

 Нов текст: 

чл. 36 ал. 3 „Правото на пристрояване по ал. 2 може да се ползва при спазване на 

действащия подробен устройствен план и в съответствие с действащото 

законодателство.“. 

 

 

§4 Изменя чл. 47 ал. 3 

 

Стар текст : 

чл. 47 ал. 3 „Заповедта по ал. 1 се издава след представяне на подробен устройствен 

план, обосновано техническо решение, решението на общинския съвет, когато е 

необходимо и след заплащане на цената на правото на преминаване. Цената се определя 

по реда на чл. 210 от ЗУТ.“. 
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Нов текст : 

чл. 47 ал. 3 „Заповедта по ал.1 се издава след представяне на подробен устройствен 

план, обосновано техническо решение, решението на общинския съвет, когато е 

необходимо и след заплащане на цената на правото на прокарване. Цената се определя 

по реда на чл. 210 от ЗУТ.“. 

 

 

§ Изменя т. 5 в Забележки от Приложение 1 

 

Стар текст : 

т.5. „За монтиране на кафе - автомати в сгради общинска собственост се заплаща 

наемна цена в зависимост от предназначението на сградата и очаквания оборот.“. 

Нов текст: 

т.5. „За монтиране на кафе - автомати в сгради общинска собственост се заплаща 

наемна цена в зависимост от предназначението на сградата.“. 

 

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” – 5 (пет), 

„въздържал се” – 1 (един). 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С един „Въздържал се“, петима „Против“, четиринадесет 

гласа „За“, точка десета е приета, касаеща изменение и допълнение на Наредба № 4. 

Преминаваме към следваща точка. Относно: Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на 

Общински съвет – Кубрат. Докладва Женифер Пойраз  – зам. - кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

  ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

 Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на Общински съвет – 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, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на 

комисиите. Г-н Байрактаров, да чуем вашето становище - Комисията по евроинтеграция, 

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

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).  
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ):  

  По тази допълнителна точка членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Промяна на наемни цени в 

Наредба № 14 на Общински съвет – Кубрат. 

 

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:  Д-р Денислав Белинов; Цветомир Цонев. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова - Комисията по 

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

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

(КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

  По тази допълнителна точка от дневния ред постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Промяна на наемни цени в 

Наредба № 14 на Общински съвет – Кубрат. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Г-н Бедиханов, заповядайте! 
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 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Отново към вносителя един въпрос. Прави впечатление, че със  

същият този процент от 3,3 % трябва да се актуализират наемните цени за жилища и за 

дворни места, но ако разгледате таблицата към приложение № 1 прави впечатление, че 

процентите са далеч повече. На втори ред увеличението е над 8,00 % - от 88 /осемдесет и 

осем/ стотинки на 95 /деветдесет и пет/ стотинки, не е 3,3 %, а е 8,00 %. След това от 85 

/осемдесет и пет/ стотинки на 90 /деветдесет/ стотинки, също не е 3,3 % . След това от 84 

/осемдесет и четири/ на 90 /деветдесет/ стотинки е 7,00 %. Не знам как са изчислявани тези 

проценти, но прави впечатление, че за дворните места не е с 3,3 %, а със 100 % са увеличени 

цените - от 5 /пет/ стотинки на 10 /десет/! Не знам, някакъв проблем с изчислението на 

процентите ли има в тази Община? Мисля, че в пети клас се учеше как се изчислява процент. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Довършихте ли? 

 

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА: Г-н Юмеров! 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, г-жо Борисова, заповядайте! 

 

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз предлагам, ако има някакъв проблем с тези две точки, ако 

наистина се е получило някакво несъответствие или нещо не е доогледано, вносителят да си 

оттегли докладните и на следващото заседание да ги разгледаме отново, ако има наистина 

някакъв проблем и нещата не са коректно отразени, така, както трябва да бъдат. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, направено е предложение. Други, колеги? 

 

 

 Д-Р ИБРАИХМ ЯХОВ: Нали контролиращ орган има, ако нещо сме сгрешили ще ни върнат 

решението и пак същата работа. 

 

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА: И това е така. Той следи за законосъобразност. Ако противоречи 

на материалния закон така или иначе едно от условията за законосъобразност няма да бъде 

спазено. Защо да не се оттегли на този етап вместо да се връща и ... 

 

 Д-Р ИБРАИХМ ЯХОВ: Ще отчитаме, че имаме върнати решения. 

 

 СВЕТЛАНА КИРИЛОВА /Главен юрисконсулт/: Ако г-жа Милчева счита, че е допуснала 

техническа грешка при изчисляването, да и дадем думата. 
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 ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Относно изчисленията от 88 /осемдесет и 

осем/ стотинки на 95 /деветдесет и пет/ или както казахте и в Наредба № 4, и в Наредба № 

14, сме решили, тъй като процента е изключително нисък и ежегодно изостават цените с това 

увеличение, то съвсем слабо се отразява, са закръглени на 0,5 /нула пет/ и на 10 /десет/ 

стотинки. 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: До сега г-н кмета ни убеждаваше как 7,8 % е много, а някой решава 

да увеличи цените със 100 % , така ли? 

 

 

 ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/:  Значи тия 5 /пет/ стотинки, ако са станали 7 

/седем/, сме ги закръгляли на 10 /десет/. Защото с годините изостават просто. С тоя малък 

процент върху 5 /пет/ стотинки увеличението е минимално, затова е причината да бъдат 

завишени. 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но вие подвеждате общинските съветници. В Наредбата е написано 

с колко могат да се увеличават тези цени. Не може просто някой да реши с колкото си иска с 

толкоз да увеличи тези цени. В Наредбата Общинският съвет е приел с колко може ежегодно 

да се увеличат, да се актуализират. 

 

 

 ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Съгласна съм. Това предложение беше качено 

и стоя на сайта на Общината и на Общинския съвет тридесет дни, през което време също 

имахте възможност да отправяте мнения и критики, ако това не ви е харесало също и на 

комисии. Не вземаме решение ние. Ние предлагаме, решението ще го вземете вие. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, вносителят оттегля промяната на наемни цени по Наредба № 

14 на Общински съвет – Кубрат, до изясняване на процентите и евентуално на следващо 

заседание ще бъде отново на вашето внимание или на по - следващото по ЗНА още тридесет 

дни. Колеги, преди да закрия заседанието, позволете ми да зачета една Декларация от 

групата на „Движение за права и свободи“ към Общински съвет – Кубрат относно 

изказването на г-жа Диана Петрова на предното заседание. 

       

„ ДЕКЛАРАЦИЯ 

От групата на „Движение за права и свободи“ 

при Общински съвет - гр. Кубрат 

 

В качеството си на представители на гражданите, живущи на територията 

на Община Кубрат, заявяваме категоричната си гражданска и политическа 

активност,  изразявайки несъгласие с твърденията на г-жа Диана Петрова, че: 
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Общински съвет – гр. Кубрат и по - конкретно цитирани от нея общински 

съветници, на редовното заседание на Общински съвет - Кубрат, състояло се на 

28.01.2022 г., вземат „незаконосъобразни и неправилни решения“. 

 Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и 

осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, 

публичност, отговорност, гражданско участие и се избира от населението на 

общината при условия и по ред, определени от закона. 

 Считаме, че позицията на г-жа Петрова е субективна и продиктувана. 

Укорителният й и назидателен тон не е добър пример от гледна точка на 

институцията, в която работи и чиито принципи са “безпристрастност, 

обективност, толерантност, вежливост, почтеност и благоприличие“. 

 Общински съвет - Кубрат, оказа подкрепа в един доста труден момент на 

Районен съд – гр. Кубрат със СТАНОВИЩЕ на Председателя на Общински съвет 

– гр.  Кубрат г-н Хюсеин Юмеров, с което изразява отрицателното си становище с 

изх№УД-01-12-13/08.06.2021 г. във връзка с предприетата от Висшия Съдебен 

Съвет на Република България реформа на съдебната карта т.нар. „Модел № 4“ на 

Районните съдилища, водеща до закриване или преобразуване на Районен съд – 

гр. Кубрат, обслужващ населението на Община Кубрат и Община Завет и 

превръщането му в териториално отделение. 

 Също така със свое Решение Общински съвет от Протокол № 4/28.01.2016 

г., с Решение № 48, също е подкрепил Районен съд – гр. Кубрат в същата реформа 

на Висшия Съдебен Съвет /ВСС/. 

 Винаги сме вярвали и работили единствено и само за благоденствието на 

обществото, което ни е издигнало на тези постове. Приемаме градивна критика и 

всяко изказано мнение, становище и гражданска позиция, които биха били 

конструктивни и надграждащи за работата ни. 

 Но изразяваме категорична позиция на несъгласие с едноличното 

подкопаване и уронването на авторитета на Общински съвет – гр. Кубрат и сме 

готови да защитим, честта си с всички законови инструменти. Насаждането на 

определени негативни нагласи сред обществото не е правилен инструмент особено 

от гражданин - представител на уважаваната от нас съдебна институция - Районен 

съд - Кубрат. 

 Винаги сме считали, че ПРАВИЛАТА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ от Кодекса за етично поведение 

на българските магистрати и по конкретно т. 2.1. и т. 4.1 от същият: 

  „Поведението на магистрата в обществото трябва да се основава на добри 

обноски и добро държание, а в обществените и служебни контакти той трябва да 

бъде учтив и любезен“; 

  „Магистратът уважава достойнството на всеки човек, както при 

изпълнение на служебните си задължения, така и извън службата, и не допуска 

предпочитание, предубеждение или предразсъдъци въз основа на раса, произход, 
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етническа принадлежност, пол, религия, образование, убеждения, политическа 

принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние“. 

 Като представители на местната власт сме се „Заклели в името на 

Република България да спазваме Конституцията и Законите на страната и във 

всичките си действия да се ръководим от интересите на гражданите от общината и 

да работим за тяхното благоденствие.“. 

 Убедени сме, че всичките ни действия като политически лица, следва да се 

ръководят от благото на гражданите, а всеки гражданин следва да се ръководи от 

общото благо, а не от лични интереси. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   /П/ 

ГР. КУБРАТ: ..................................................... 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

  

    /п/ 

Алисе Незирова:  ...................................................... 

 

    /п/ 

Веселин Алеков: ...................................................... 

 

    /п/ 

Джелил Исмаилов .................................................... 

  

    /п/ 

Ерхан Байрактаров .................................................. 

    /п/ 

Ерхан Исметов......................................................... 

    /п/ 

Д-р Ибрахим Яхов .................................................. 

    /п/ 

Ибрям Ялама .......................................................... 

    /п/ 

Имрен Кърмъзъ ...................................................... 

    /п/ 

Орхан Мехмед ........................................................ 
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    /п/ 

Рейхан Алиш ....................................................... 

    /п/ 

Юмгюл Кедик ...................................................... „ 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Подписана е от всичките членове на групата „Движение за права и 

свободи“. Благодаря ви, колеги! Закривам редовното заседание на Общински съвет – гр. 

Кубрат! 

 

   

 

   Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/  

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 


