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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 5 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 24.02.2020 г. 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). 

 Присъстваха: 20 общински съветници. 

 Отсъства: Д-р Ибрахим Яхов 

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

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

кметове на кметства и кметски наместник, секретаря на общината, директор 

дирекции, началници на отдели и служители в общинска администрация - Кубрат и 

медии . 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин кмет, 

Уважаеми заместник-кметове, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

Уважаеми кметове по населени места, 

Уважаеми представители на общинската администрация, 

Уважаеми представители на медиите. 

Приветствам ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет  

Кубрат, който заседава на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В залата присъстват и са се 

регистрирали 19 (деветнадесет) общински съветници, имаме кворум, може да вземем 

законови решения.  

Колеги, предварителния дневен ред е на вашето внимание, но също така имаме и 

нов проект. Искам да внеса някои корекции, позовавайки се на нашия правилник в 

чл.91 от името на вносителя изтеглям точка 14 (четиринадесета) от дневния ред с вх.№ 

УД-01-09-31/17.02.2020г.., касаеща промяната на предназначението на имот и сграда - 

обект на образованието и науката и ще предложа да включим като допълнителна 

точка… точката, касаеща годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

община Кубрат за 2020 година, която ежегодно се приема и е на вниманието на 

Общински съвет. Това ще се случва всяка година от нашия мандат. Ако имате въпроси, 

предложения колеги относно така направените корекции, относно дневния ред….. Вече 



 

сме 20 (двадесет)  общински съветници. Регистрирайте се господин Исметов, 

благодаря! Колеги отново питам имате ли въпроси? Не виждам такива. Който е 

съгласен с така предложения дневен ред да отменим една точка и да включим една 

допълнителна, моля да гласува с вдигане на ръка…за дневния ред госпожо Цонева, 

гласуваме дневния ред… 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, да моля за извинение. 

 

Проведе се гласуване 

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

 

  прие следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за 

периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на 

ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по 

проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие 

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

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно 

Заповед на заместник-министъра на земеделието,  храните 

и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.   

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

3. 

Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива на Община Кубрат за периода 2020 – 2023 г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

4. 
Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в 

община Кубрат на ОБС – гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 

5. 

Наредба за изменение на Наредба № 4 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 

общинска собственост на Общински съвет – гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 

6. Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-



 

територията на Община Кубрат. 

 

Кубрат 

7. 
Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на  община Кубрат през 

2019 година. 

Мирослав Йорданов 

– зам.-кмет на 

Община Кубрат 

8. 

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 

Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община 

Кубрат за 2019 г.  

Мирослав Йорданов 

– зам.-кмет на 

Община Кубрат 

9. 
Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории 

обекти на основание чл.66а от ЗОС. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

10. 

Приемане на Общински План за младежта за 2020г. в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 

– 2020 г./ 

Мирослав Йорданов 

– зам.-кмет на 

Община Кубрат 

11. 
Определяне  на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване За 

стопанската 2020/2021 г.  

Женифер Пойраз – 

зам.-кмет на Община 

Кубрат 

12. 
Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето 

предназначение. 

Женифер Пойраз – 

зам.-кмет на Община 

Кубрат 

13. 

Одобряване на Споразумение за партньорство със страна-

донор за кандидатстване на община Кубрат с проектно 

предложение „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно 

изкуствено осветление на община Кубрат“ по процедура 

BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно 

изкуствено осветление на общините“ от Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 

(ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 

2014 – 2021 г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

14. 

Определяне на представител на Община Кубрат за участие 

в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и определяне  

мандата му за гласуване по точките от дневния ред. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 



 

15. 

Определяне на мандата за гласуване на представителя на 

Община Кубрат в редовното Общо събрание  на СНЦ 

“МИГ Завет - Кубрат“. 

 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 

16. 
Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Кубрат за 2020 година. 

Мирослав Йорданов 

– зам.-кмет на 

Община Кубрат 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Дневния ред и приет с една допълнителна точка и отменената 

14 (четиринадесета) от дневния ред. Първа точка от дневния ред, колеги, докладва г-н 

Алкин Неби - кмет на община Кубрат относно: Одобряване на бюджетната прогноза на 

Община Кубрат за периода 2021-2023 година. Заповядайте, господин Неби! 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2021 – 2023 

година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, въпроси…? Господин 

Бедиханов, слушаме ви!   

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Председател, от обяснителната записка става ясно, 

че към  2020 година прогнозното кредитно салдо  е 3 500 000 (три милиона и петстотин 

хиляди лева) лева към 2021 година е 5 000 000 (пет милиона лева) лева. От къде идва 

тази разлика? Възнамерявате да изтеглите нови кредити ли? 

АЛКИН НЕБИ: Госпожа Зайкърова… 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Къде е това... 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По-високо, ако може понеже не се чува… 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да повторя ли въпроса? 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: За кое приложение става въпрос?  

АЛКИН НЕБИ: Към обяснителната записка, още на първата страница. 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Очакваме сключване на нови договори, изпълняваме 

проекти…това е прогноза. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Чува ли се добре, чува ли се добре?  

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Въпроса просто не го разбрах. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов повторете въпроса, малко по-високо, за да 

стане пак ясно… 

 

 



 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: за 2020 година прогнозното  кредитното салдо по сметка 9500 

е 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди лева) лева …. За 2021 година прогнозното 

кредитното салдо  е 5 000 000  (пет милиона лева) лева. Ако може да обясните, защото 

има хора, които на живо ни гледат. 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Така… по сметка 9500 се осчетоводяват доходите от поетите 

ангажименти. Какъв е проблемът? Очаква се да бъдат сключени нови договори, тук се 

включват хранителните, горива, имаме и проекти за изпълнение. Не мога да разбера как 

трябва да го обясня. Поет ангажимент, сключен договор. 

АЛКИН НЕБИ: Нека аз да обясня от тука направо на вас. За 2020 година са 

предвидени, за 2021-2023 година очакваме договорът за горивата да свърши ще се 

поднови договора. Пак ще постъпи една, една балансирана сума. МИГ „Завет – Кубрат“ 

договор ще има, саниране стара сграда договор ще има, асфалтиране - договори ще има. 

Савин - улица „Назъм Хикмет“…прогнозната стойност е такава, но не се знае на каква 

сума точно ще бъдат договорите. Може и повече да е. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Ако няма такива, нека да изслушаме и 

становищата на постоянните комисии относно точка първа от дневния ред. Госпожо 

Борисова, заповядайте за становища на двете съвместни комисии - КЕИРБФ и  

КЗЕОРМС, които заседаваха. 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): Членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение: 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Един  не изяви желание да участва в гласуването.     

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Г-н Мехмед нека да чуем и вашите становища на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ), които заседаваха: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По първа точка членовете на комисиите също подкрепят 

така направеното предложението за решение: 

 

 

 

 



 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4:  

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

   

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви г-н Мехмед! Колеги, ако няма други въпроси да 

преминем в режим на гласуване. Който е съгласен с така направената бюджетна прогноза 

за 2021-2023 година, моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 45 

 

Бюджетната прогноза за 2021 – 2023 година на Община Кубрат е разработена  в 

съответствие с нормативната уредба, Указанията за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-

2023г. (БЮ №1 от 10.02.2020 г.), съгласно т.2.1.3 от Решение № 64 на Министерския 

съвет от 31 Януари 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. 

Бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2021 – 2023 г. е разработена 

на базата на: 

 одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г., без еднократните разходи за 2020г.; 

 одобрения размер на разходите за персонал за 2020 г., без делегираните 

бюджети; 

            Бюджетната прогноза е съобразена с: 

 предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, 

свързани със спазване на принципите на добро финансово управление; 

 поемане на ангажименти за разходи само при обезпечен бюджет (при 

възлагане на обществени поръчки и сключване на договори); 

 своевременно разплащане на задължения и недопускане натрупването на 

просрочия; 

 тенденциите в разходите от предходните две години. 

            Собствените приходи са планирани на база реална оценка и анализ на 

събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната 

уредба. 



 

        Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи 

за периода 2021 – 2023 г. са разработени на база одобрените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. размери.  

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с : 

 действащите закони и подзаконови нормативни актове; 

 приетата от Общински съвет-Кубрат Наредба №12 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

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

бюджет;  

 задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на 

приоритетите и потребностите на местната общност, фискалните правила и 

цели по Закона за публичните финанси; 

 приетите от Общински съвет – Кубрат стратегия, прогнози за развитие на 

общината и общинския план за развитие; 

 общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за 

периода 2021 – 2023 година; 

При разработването на разходната част на местните дейности е отчетено и 

въздействието на: 

 уточнените натурални и стойностни показатели; 

 новите и закриващи се структури и функции/дейности; 

 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и 

функциите. 

           Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка 

за собствените приходи и трансферите от други бюджети.  

         При разработване на бюджетната прогноза са заложени само разходи за местни 

дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

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

връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Наредба №12 за 

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

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

бюджет и чл.5, ал.1, т.11 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 бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2021 – 2023 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни 

дейности (съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности). 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2020 -  2021 г. (съгласно Приложение № 1 а). 

3. Одобрява  прогноза за общинския дълг (включително намерение за 

поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2021 – 2023 

на община Кубрат (съгласно Приложение №6г). 

 

 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: Точка първа от дневния ред е приета колеги. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно 

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

на Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед на 

заместник-министъра на земеделието,  храните и горите и ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 г.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги нека да чуем становищата на 

комисиите, госпожо Борисова… 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка втора от дневния ред, общинските съветници, 

членуващи в постоянните комисии, подкрепят единодушно предложението за решение: 

 



 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма ; 

„въздържал се“ - няма; 

     

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Г-н Мехмед нека да чуем и вас! 

 

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

КСДОЗКСВ): По точка втора, общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, също подкрепят единодушно предложението за решение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 4:  

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка втора от дневния ред? 

Няма такива, ще зачета имената по списък, гласуването е поименно…  

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова за 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 



 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 

 

 

В деловодството на Община Кубрат е постъпило писмо с Изх. № 19/12.02.2020г. 

от  г-жа Халиме Добруджан - Председател на УС на „МИГ Завет – Кубрат“ относно: 

издаване на запис на заповед от община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане за 2020 г. за Сдружение „Местна инициативна група 

Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 6, 7 и ал. 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. 

за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за 

ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

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

Ежегодно в едномесечен срок от издаване на Заповед на министъра на 

земеделието, храните и горите, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“, одобрените Местни инициативни групи имат право да заявят 

авансово плащане в размер до 50 % от одобрената финансова помощ за съответната 

година. 

Одобрената финансовата помощ на „МИГ Завет – Кубрат“ за текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2020 

година е в размер на 190 339,48 (сто деветдесет хиляди триста тридесет и девет лева и 

четиридесет и осем стотинки). 

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да заяви авансово 

плащане в размер на 87 668,00 лв., „МИГ Завет – Кубрат“ е длъжна да представи 

задължителен набор от документи. Два от тези документа са: 

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от 

Публичноправен орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от 

стойността на заявеното авансово плащане за срока за изпълнение на 

инвестицията/ дейностите за 2020 г. удължен/и с 6 месеца; 

- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на 

заповед. 

Посочената запис на заповед, издадена от Община Кубрат, следва да обезпечава 

сумата 43 834,00 (четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и четири) лева, 

която се явява половината от заявената авансова помощ. 

Срока за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от 

Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.  е  един месец от издаване на заповедта за одобрение 

на бюджета за 2020 г. от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

връзка с чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено между 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група 

Завет – Кубрат“  и Заповед на заместник-министъра и ръководителя на УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. на 

Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, със седалище и адрес на 

управление гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 176021311, 

представлявано от Халиме Добруджан, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р  Е  Ш  И: 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

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

„Земеделие“ в  размер  на  43 834,00 (четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и 

четири) лева за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2020 г. 

на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 

24.09.2019 г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., съгласно Заповед на заместник-министъра и ръководителя 

на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. 

и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие 

№ РД 50-139 от 21.10.2016 г. 

 

 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  

представлявано от Халиме Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Заповед на заместник-министъра 

на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.  и 

да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото  решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

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

       Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет-Кубрат, проведено на 

24.02.2020г., Протокол №5, точка втора от дневния ред, по докладна записка с Вх. № 



 

УД-01-09-27/17.02.2020г., при кворум от 20 общински съветника и след проведено 

съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

поименно гласуване – с 20 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ – няма, и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Кубрат. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  

Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива на Община Кубрат за периода 2020 – 2023 

г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

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

становищата на двете съвместни комисии.  

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка трета членовете на постоянните комисии 

подкрепят приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Кубрат за периода 

2020 – 2023 г.  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, да чуем и вас… 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка трета членовете на постоянните комисии 

също подкрепят така направеното предложение. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви господин Мехмед! Колеги, въпроси, желаещи за 

изказване относно краткосрочната програма за предоставения период? Не виждам 



 

желаещи за въпроси и изказвания. Колеги в режим на гласуване, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка…  

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 47 

 

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ), кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския 

съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план 

за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ).  

При спазване изискванията на горепосочената разпоредба от ЗЕВИ, представям  

на Вашето внимание за разглеждане и приемане проект на Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на 

Община Кубрат за периода 2020 – 2023 г.  

Програмата, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗЕВИ, обхваща период от 3 

години и е разработена в съответствие с: 

1. Енергийната стратегия на България до 2020 г.; 

2. Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

3. Закона за енергията от възобновяеми източници; 

4. Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изготвяне на 

общински програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива; 

5. Директива 2009/28/ЕО, относно насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници; 

Предвид липсата на актуализирано вътрешно законодателство, както и на нови 

стратегически документи в сектора „Енергетика“, отчитащи законодателството на 

Европейския съюз с хоризонт 2030 г., следва да се има предвид, че представената на 

Ваше внимание, за одобрение, Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Кубрат за периода 2020 

– 2023 г. е съобразена със следните актове на правото на Европейския съюз: 

- Регламент /ЕС/ 2018/1999 от 11.12.2018 г.;   

- Директива /ЕС/ 2018/2001 от 11.12.2018 г. 

С тези свои актове Европейският парламент поставя цели за всички държави-

членки на ЕС, както следва: 

1. Обвързваща цел от поне 40 %, в сравнение с 1990 г., намаление на 

вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика;  

2. Индикативна цел за подобрение на енергийната ефективност с поне 27 %, 

подлежаща на преразглеждане през 2020 г. , както и на увеличение до 30 % с 

хоризонт до 2030 г.;  

3. В областта на енергията от възобновяеми източници Регламентът поставя 



 

изискване за 27 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия до 2030 г., като препраща към Директива 

/ЕС/ 2018/2001 от 11.12.2018 г., която посочва, че „… е уместно да се 

определи обвързваща цел на Съюза за поне 32 % дял на възобновяема 

енергия“ до 2030 г. с възможност за преразглеждане на тази цел с оглед 

повишаването й на равнището на Съюза през 2023 г. 

 

Главната стратегическа цел на Краткосрочната програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Кубрат 

за периода 2020 – 2023 г. е: подобряване на енергийното управление и повишаване 

енергийната независимост на Община Кубрат, чрез оползотворяване на местните 

ресурси за производство и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници 

и биогорива, следваща два основни приоритета: 

  А/ повишаване енергийната независимост на Общината и подобряване на 

енергийното управление; 

Б/ оползотворяване на местните ресурси на възобновяемите източници на 

енергия. 

Съгласно чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 

77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 

дни, Общински съвет - Кубрат е предоставил възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.  

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Кубрат на 15.01.2020 

г.  В законовия срок, предложения не са постъпили. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 37, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове и във връзка с чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива на Община Кубрат за периода 2020 – 2023 

г. (Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение). 

 

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

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

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

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

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

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

предварително изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 



 

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

„въздържал се” – 5 (пет) . 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат на 

ОбС – гр. Кубрат. 

           Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Борисова, нека да чуем становищата на комисиите. 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка четвърта членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за приемане Наредба за изменение на 

Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат на ОБС – гр. Кубрат. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вас… 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка четвърта членовете на постоянните комисии 

също подкрепят така направеното предложение: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси? Както изчетох Наредбата за 

изменение е публикувана на 23.12.2019 година на сайта на ОбС – Кубрат, предходната 

сесия с един ден изтървахме да я включим в януарската сесия, но сега е на вашето 

внимание. Ако няма въпроси ще предложа в режим на гласуване, който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува… 

 

Проведе се гласуване.  



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48 

Наредбата е обнародвана на 06.06.2008 г. в интернет сайта на общината, изм. с 

Решениe № 522 от Протокол № 39 / 29.07.2011 г., и е изменяна и допълвана 

многократно. 

  

С представената за разглеждане Наредба за изменение на Наредба № 1 за 

обществения ред в община Кубрат се цели спазване разпоредбата на чл.76, ал.3 от 

АПК, съгласно която Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 

съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно 

значение. Представеният проект цели привеждане на Наредба №1 за обществения ред в 

община Кубрат в съответствие с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната 

среда. 

Чл. 4, ал.1; Чл. 4, ал. 3; Чл. 69, ал. 1, от Наредба №1 за обществения ред в 

община Кубрат са незаконосъобразни, защото противоречат на Закона за защита от 

шума в околната среда и следва да бъдат отменени. За прилагането на изменението на 

Наредба №1, няма да бъдат необходими финансови средства. 

Основната цел е Наредба №1 за обществения ред в община Кубрат да не 

противоречи на Закона за защита от шума в околната среда и на нормативните актове 

от по-висока степен. 

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

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

право.  

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

публикуван на страницата на Общински съвет-Кубрат на 23.12.2019г. 

В законовия срок има едно постъпило предложение с вх.№УД-01-09-

12/23.01.2020г. и то е прието. Тъй като с писмо с вх.№ УД-01-11-4/17.01.2020г. на 

Областния управител на Област Разград е констатирано противоречие в разпоредбата 

на чл.29, ал.4 от подзаконовият акт – Наредбата с акт от по-висока степен - чл.186, ал.3 

от Изборният кодекс. 

            Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс,  Общинският съвет – гр.  

Кубрат 

Р Е Ш И: 

 Приема Наредба за изменение на Наредба №1 за обществения ред в община 

Кубрат, както следва:    

1. Изменя чл. 4, ал. 1, както следва: 

 

Стар текст: Чл. 4, ал. 1 „Забранява се извършването на дейности от стопански и битов 

характер в жилищните сгради и около тях, които предизвикват шум, нарушаващ 

спокойствието на гражданите в часовете от 14.00 до 16.00 ч. и от 22.00 до 06.00 ч.” 



 

Нов текст: Чл. 4, ал. 1 „Забранява се извършването на дейности от стопански и битов 

характер в жилищните сгради и около тях, които предизвикват шум, нарушаващ 

спокойствието на гражданите в часовете от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“ 

 

2. Изменя чл. 4, ал. 3, както следва: 

 

Стар текст: Чл. 4, ал. 3 „Забранява се озвучаването на районите около обществени и 

жилищни сгради и търговски обекти; ползването на светлинни и звукови сигнали, както 

и всякакви други дразнители на почивката и спокойствието на гражданите.“ 

Нов текст: Чл. 4, ал.3 „Забранява се  озвучаването от обекти за производство, 

съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в  

зони и територии, предназначени за жилищно строителство , както и в жилищни сгради 

с повече от едно жилище и сгради и на открити площи в зони и територии, 

предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със 

смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с 

изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, 

аерогари, морски гари  и при използването на системи за предупреждение и 

оповестяване на населението при бедствия, както и изключенията предвидени в чл.9 от 

Наредба № 1 на Общински съвет-Кубрат.“ 

  

3. Изменя чл. Чл.29, ал. 4, както следва: 

 

Стар текст: 

Чл.29, ал.4: „След приключване на дейностите по ал.3 техните организатори са длъжни 

да почистят агитационните материали в двуседмичен срок.“ 

Нов текст: 

Чл.29, ал.4: „Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след 

изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.“ 

 

      4. Изменя  чл.69, ал.1, както следва: 

 

Стар текст: Чл.69, ал.1 „За нарушения на Наредбата се налагат следните 

административни наказания: 

1. При първо нарушение - глоба 30 до 300 лв. 

2. При второ и следващо нарушение - глоба 50 до 500 лева.“ 

Нов текст: Съгласно чл.69, ал.1 : „За нарушенията на Раздел II – Опазване живота, 

здравето и спокойствието на гражданите се налагат следните административни 

наказания: 

1. При първо нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а 

юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция 

от 3000 до 6000 лв. 

2. При второ и следващо нарушение физическите лица се наказват с глоба от 2000 

до 6000, а юридическите лица и едноличните търговци се наказват с 

имуществена санкция от 5000 до 12000 лв.“ 



 

 

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

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

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

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

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Наредба за изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

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

Кубрат. 

           Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги да чуем становищата на комисиите. Госпожо Борисова! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка пета постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение за приемане Наредба за изменение на Наредба 

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

собственост на Общински съвет – гр. Кубрат. 

. 

 

КЕИРБФ – 7 членна 

комисия: 

КЗЕОРМС – 7 членна 

комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вас… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка пета членовете на постоянните комисии също 

подкрепят така направеното предложение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна 

комисия: 

КСДОЗКСВ – 7 членна 

комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 



 

„въздържал се“ – 1; „въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги въпроси, желаещи за изказване? Няма 

такива, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува… 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 

 

Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 21 от 

Протокол № 13/25.03. 2005 г., взето на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, обнародванa на 07.04.2005 г. в интернет 

сайта на общината и е изменяна и допълвана многократно. 

С представената за разглеждане Наредба за изменение на Наредба № 4 за реда за 

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

Общински съвет – гр. Кубрат се цели спазване разпоредбата на чл.76, ал.3 от АПК, 

съгласно която Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 

съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно 

значение. Представеният проект цели привеждане на Наредба №4 за реда за 

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

Общински съвет – гр. Кубрат в съответствие с разпоредбите на Закона за 

политическите партии. 

Чл.19, ал.1; чл.19, ал.4; чл.19, ал.5 от Наредба №4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Общински съвет 

– гр. Кубрат са незаконосъобразни, защото противоречат на Закона за политическите 

партии и следва да бъдат отменени. За прилагането на изменението на Наредба №4, 

няма да бъдат необходими финансови средства. 

Основната цел е Наредба №4 за реда за придобиване, управление и 

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

да не противоречи на Закона за политическите партии и на нормативните актове от по-

висока степен. 

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

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

право.  

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

публикуван на страницата на Общински съвет-Кубрат на 23.12.2019г. 

В законовия срок има едно постъпило предложение с вх.№УД-01-09-

13/23.01.2020г. и то е прието. Във връзка отчетения положителен индекс на инфлация 

за 2019 г. в размер на 3,1 %, Общинският съвет гр. Кубрат следва да определи  от 1 

март 2020 г. нови месечни базисни наемни цени на нежилищни общински имоти в 

лв./кв.м., съобразно предназначението на обекта, описани в ТАРИФАТА в приложение 

№ 1 към Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. 



 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – гр.  

Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Общински съвет 

– гр. Кубрат, както следва:    

 

 § 1. В чл. 19 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и 

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

Кубрат се правят следните изменения: 

 

1.Изменя чл. 19, ал. 1, както следва: 

 

Стар текст: чл. 19, ал. 1 „Отдаването под наем на помещения - частна общинска 

собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии се извършва 

със заповед на кмета на общината, по предложение на Комисията по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология към Общински 

съвет Кубрат. ” 

Нов текст: чл. 19, ал. 1 „Безвъзмездното предоставяне на помещения - частна 

общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите 

партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии се 

извършва със заповед на кмета на общината, по предложение на Комисията по 

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

към Общински съвет Кубрат.” 

 

2.Изменя чл. 19, ал. 4, както следва: 

 

Стар текст: чл. 19, ал. 4 „Кметът на общината издава заповед за настаняване, въз 

основа на която се сключва договор от кмета или оправомощено от него лице, за срок 

не по - дълъг от три години. Удължаването на договора може да стане по реда на чл.17, 

ал. 4 и 5 от тази наредба. Размерът на наема се определя при условията на Закона за 

политическите партии.” 

Нов текст: чл. 19, ал. 4 „Кметът на общината издава заповед за безвъзмездно 

предоставения имот, въз основа на която се сключва договор от кмета или 

оправомощено от него лице, за срок не по - дълъг от три години. Удължаването на 

договора може да стане по реда на чл.17, ал. 4 и 5 от тази наредба.” 

  

Отменя: чл. 19, ал. 5 „Наемната цена се определя със заповед на кмета на общината, 

по предложение на комисията, избрана с решение на общинския съвет, при условията 

на Закона за политическите партии.” 

 



 

§ 2. За сключените към момента договори, задължава кмета на общината да 

подпише допълнителни споразумения за безвъзмездно предоставяне на 

помещения - частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства 

на политическите партии.  

 

§ 3. Следва да определи от 1 март 2020 г. нови месечни базисни наемни цени 

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

обекта, описани в ТАРИФАТА в приложение № 1 към Наредба № 4 за реда за 

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

както следва:  

ТАРИФА 

за месечните базисни наемни цени на нежилищни общински имоти в лв./м2, 

съобразно 

предназначението на обекта 

Вид на обекта 

 

Месечна наемна цена в лв. на кв.м. по  

                           зони 

            І 

било    

става 

        ІІ 

било    

става 

          ІІІ 

било   става 

1.Търговска площ 5,45      5,62 3,78      3,90 3,07     3,17 

2. Заведения за обществено хранене 7,35      7,58 5,45      5,62 3,59     3,70 

3. Производствена дейност и услуги 3,78      3,90 3,07      3,17 2,36     2,43 

4. Помещения за социални, културни, 

образователни и други подобни дейности 

3,31      3,41 2,60      2,68 1,88     1,94 

5.Помещения за здравни дейности                      3,04      3,13 2,37       2,44 1,73     1,78 

6. Ателиета 3,31      3,41 2,60       2,68 1,88     1,94 

7.Помещения с администр. 

предназначение 

3,31      3,41 2,60       2,68 1,88     1,94 

8. Помещения за синдикалните 

организации 

0,92      0,95 0,69       0,71 0,45     0,46 

9.Паркинги 0,45      0,46 0,33       0,34 0,22     0,23 

10. Гаражи 3,07      3,17 2,35       2,42 1,64     1,69 



 

11.Временни гаражни клетки 0,32      0,33 0,29       0,30 0,27     0,28 

 

 

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

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

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

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

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

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

предварително изпълнение на решението.  

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

 

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка пета от дневния ред е приета колеги. Продължаваме с 

идентична точка шеста от дневния ред, относно изменение на Наредба №11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Кубрат. 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.  

           Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги да чуем и становищата по точка шеста от дневния ред. 

Госпожо Борисова, заповядайте! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): Членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение за приемане Наредба за изменение на Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат. . 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 



 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Господин Мехмед, нека да чуем и вас… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка шеста членовете на постоянните комисии 

също подкрепят така направеното предложение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви господин Мехмед! Колеги въпроси, желаещи за 

изказване, предложения? Госпожо Цонева, заповядайте!  

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз, бих искала да задам един въпрос. Предвижда ли се в близко 

бъдеще например като в други общини да се премахнат таксите в детските градини 

изобщо, с цел насърчаване  и задържането на младите семейства тука? Това е първият 

ми въпрос. Вторият ми въпрос е: след актуализацията, която направихте предния 

мандат, положителни резултати ли отчитате по отношение на детските градини? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това може да го оформим като въпрос за следващото 

заседание…Кметът, ако има бърз отговор в тази насока, моля заповядайте! Но по 

правилник може и на следващо заседание. 

 

АЛКИН НЕБИ: Вече с такса от един и двадесет на ден, двадесет дена – двадесет и 

четири лева ще даде някакъв стимул на младежите да останат? Защото една кутия 

цигари е пет лева, а таксата е двадесет и четири лева. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Е не може, не е сериозно това като отговор… 

 

АЛКИН НЕБИ: За 24 (двадесет и четири лева) лева кое да стимулираме на младите да 

не напуснат… и без това обхващаме всички ученици, предучилищна, детски градини. 

Имаме комисия, която обхожда и почти задължава децата да посещават училище. А 

относно оптимизацията, няма как да няма положителен прираст, не спрямо персонала, 

защото ние сме задължени след оптимизацията да осигурим месторабота на самия 

персонал. Но средствата за отопление, електричество, поддръжка – това не спестява, 

ако говорим за спестяване. Ние не искаме да спестяваме, ние искаме да няма закриване 

на детски градини, ние искаме да няма закриване на училища, Ако в момента село 

Савин и село Задруга кажат „ние имаме деца и сме готови отново да ги открием“, да не 

говорим там за спестяване…просто се налага. 

 

НИНА ЦОНЕВА: То никой не иска да закрива училища и детски градини, това ще е 

удар по всички, естествено. Въпросът е дали на всяка цена трябва да се случват тези 

неща, защото все пак трябва и да се балансират нещата. Защото вие знаете, че въпреки, 



 

че има детски градини в населените места, хората предпочитат ги извозят тука, в което 

няма нищо лошо. Но все пак по някакъв начин да се насърчава някакъв механизъм 

може да се измисли да работят в пълен капацитет съществуващите детски градини. Ако 

самите родители не искат децата им да учат там където живеят, значи има нещо. Може 

би трябва да се измисли механизъм. Това е просто като предложение. 

 

АЛКИН НЕБИ: Такъв е случаят в село Задруга, останаха с две деца, като девет деца от 

село Задруга ги носеха в град Кубрат. Самите родители искаха да бъдат преместени в 

Кубрат и е законно тяхно право, не можем да ги задължим да посещават в Задруга. С 

две деца детска градина... 

 

НИНА ЦОНЕВА: Нямах предвид това, имах предвид селата, където има, съществуват 

детски градини и въпреки всичко родителите избират децата им да посещават детски 

градини в града. Това имах предвид. 

 

АЛКИН НЕБИ: Пак казвам, родителя не може да го задължим, да кажем тука ще е... 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, изменяте, извръщате въпроса просто го променяте в друга 

посока, нямам предвид това, вие знаете много добре. Аз не критикувам, просто 

въпросът е: съществува детска градина и нека да се измисли начин, по който тези деца, 

след като има персонал и капацитет... а тука се препълват детските градини в един 

момент и ефекта знаете... с голяма група се работи все по-трудно. Просто като 

предложение да се изработи механизъм, има хиляди добри примери, които може да... 

 

АЛКИН НЕБИ: Механизмът работи. МИГ „Завет – Кубрат“ кандидатства по проект за 

обновяване на легла, дюшеци – в село Точилари и „Козирка“. В момента имаме 

проектиране за отопление на котел, пелети за село Точилари. 

 

НИНА ЦОНЕВА: За съжаление не само условията са проблем. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ:  Говорите за битовите неща. Проблемът е в персонала, 

господин Неби. В Беловец е същият проблем, няма персонал, затова не са доволни 

хората, затова децата идват в града, там трябва да се оптимизира. Ние обикаляхме и 

видяхме, че има. В Беловец специално има, да има. 

 

АЛКИН НЕБИ: Ще го направим, но засега няма нито едно оплакване. Това е ваша 

теза. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, само да напомня едно решение на Общински съвет от 

предходния мандат във връзка с дебата. Отменихме твърдите такси, които бяха 

наложени към родителите. По-малко за селата, с няколко лева по-скъпо за града, но 

върховното право е на родителите и добрите битови условия също са от значение, но 

разбира се и персоналът е от значение. Не може ние от община Кубрат да кажем „в 

Кубрат си носете децата или ги оставете на съответното населено място“, няма такъв 

механизъм. Еднакво работим с всички детски градини, подобряваме условията. Може 

би село Беловец и село Бисерци са едни от детските градини с най-добри условия. За 

персонала, нали в тяхно отсъствие не е хубаво да квалифицираме все пак, но остава 



 

темата отворена. Запознавайте се с решение на Общинския съвет. Отменихме твърдата 

такса и така продължаваме с оптимизацията, но демографския проблем е налице в 

община Кубрат и ние ежедневно, ежемесечно проверяваме и отчетите и изобщо 

състоянието на детските градини. Да не се всява, така че някак си ние неглижираме 

нещата, но такъв отчет след оптимизацията ще бъде направен. Предстои нова учебна 

година. Имаме две училища в село Равно и село Бисерци, които така са на ръба, така че 

пак общински съвет ще реши за тях, но това е тема за друг път. Колеги, други въпроси? 

Ако няма ще предложа гласуването на точка шеста от дневния ред. Който е съгласен, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 

 

 

 Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, влиза в сила от 

датата на влизане в сила на Решение №305 от Протокол № 32/29.09.2017 г., изм. с 

Решение №465 от Протокол № 46/25.09.2018 г., изм. с Решениe №517 от Протокол № 

51/31.01.2019 г. 

 С представената за разглеждане Наредба за изменение на Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Кубрат се цели спазване разпоредбата на чл.76, ал.3 от АПК, съгласно която 

Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

Представеният проект цели привеждане на Наредба №11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Кубрат в съответствие с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. 

 Чл. 2, ал.1, т.3; Чл. 18, ал. 1; Чл. 18г, ал. 1, т.2 от Наредба №11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Кубрат, са незаконосъобразни, защото противоречат на Закона за местните данъци и 

такси и следва да бъдат отменени. За прилагането на изменението на Наредба №11, 

няма да бъдат необходими финансови средства. 

 Основната цел е Наредба №11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат да не противоречи на Закона 

за местните данъци и такси. 

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

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

право.  

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

публикуван на страницата на Общински съвет-Кубрат на 23.12.2019г. 



 

 В законовия срок не са постъпили предложения, възражения по предложения 

проект. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 Приема Наредба за изменение на Наредба №11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Кубрат, както следва:    

  

1.Изменя чл. 2, ал. 1, т. 3, както следва: 

Стар текст: Чл. 2, ал. 1, т. 3 „На територията на общината се събират следните местни 

такси: за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални 

услуги.” 

Нов текст: Чл. 2, ал. 1, т. 3 „На територията на общината се събират следните местни 

такси: за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и 

социални услуги, финансирани от общинския бюджет.” 

 

Допълва чл. 2, ал.1 с т.11, както следва: „На територията на общината се събират 

следните местни такси: за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование извън финансираното от държавата.“ 

 

 2.Изменя чл. 18, ал. 1, както следва: 

 

Стар текст: Чл. 18, ал. 1 „Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 

1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.“ 

Нов текст: Чл. 18, ал.1 „Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 

30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.“ 

 

 3.Изменя 18г, ал. 1, т.2, както следва: 

 

Стар текст: Чл. 18г, ал. 1, т.2. „За имотите, които няма да се ползват през цялата 

година и задължените лица са подали декларация по образец /Приложение към чл. 18г, 

ал. 1, т. 2/ в отдел "Местни данъци и такси" до 30 ноември на предходната година и 

дават съгласие длъжностни лица от общинска администрация Кубрат да извършват 

проверки за движение на показателите по партидите на водомер и електромер.“ 

Нов текст: Чл. 18г, ал. 1, т.2. „За имотите, които няма да се ползват през цялата 

година и задължените лица са подали декларация по образец /Приложение към чл. 18г, 

ал. 1, т. 2/ в отдел "Местни данъци и такси" до 31 октомври на предходната година и 

дават съгласие длъжностни лица от общинска администрация Кубрат да извършват 

проверки за движение на показателите по партидите на водомер и електромер.“ 



 

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

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

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

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

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на  община Кубрат през 2019 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 господин Йорданов! Да чуем и становищата на 

комисиите, госпожо Борисова! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): Комисии подкрепят така направеното предложение за 

решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

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

становище на двете съвместни комисии… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка седма:  Отчет за изпълнение на Програмата за 

опазване на околната среда на територията на  община Кубрат през 2019 година, 

членовете на постоянните комисии също подкрепят така направеното предложение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси относно точка седма от дневния 

ред? Не виждам такива, желаещи за изказване също... Който е съгласен с така 

направения отчет, моля да гласува с вдигане на ръка. 



 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 51 

 

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

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

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

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

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

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

информация в РИОСВ.“ 

Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и 

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

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

програми за околна среда. 

Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите 

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

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

от ЗУО/. 

            В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има 

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

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

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

на територията на община Кубрат през 2019 година /съгласно Приложение № 1 

неразделна част от настоящото решение/.  

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

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

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

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



 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Кубрат за 2019 г.     

      Докладва: Мирослав Йорданов – Зам.кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви господин Йорданов! Госпожо Борисова да чуем 

становищата на двете съвместни комисии. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка осма от дневния ред  членовете на комисиите 

подкрепят така направеното предложение за решение:  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви госпожо Борисова! Господин Мехмед, нека да 

чуем и вас... 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка осма членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси? Д-р Белинов, заповядайте! 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз бих му задал на господин Неби няколко въпроса, 

защото зам.- кметът тогава не е бил през този период и не може да отговори. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте! 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: През този период – две годишен по Постановление на 

Министерски съвет са отпуснати 100 000 (сто хиляди лева) лева за този приют, нали 



 

така за безстопанствените кучета? А през този период, този приют не е регистриран 

първо – защо? Другият ми въпрос: как ще се изразходват тези средства? 100 000 (сто 

хиляди лева)  лева не са малко. А тази бройка, която се съобщава: регистриране пет 

домашни кучета, регистрирани седем броя безстопанствени кучета. Това е несериозна 

цифра. Значи или не се работи върху този проблем или самата фирма не може да работи 

по този проблем. Така че, ако не могат да се справят, направете нов договор с друга 

фирма. Нека да отпадне тази такса за домашните кучета, малко да се стимулира това 

нещо. Не може в целия град да има само пет домашни кучета, това е смешно. Така че и 

тази бройка, която е обработена, също е смешна. Законно ли е след като са обработени 

кучетата от едно населено място да се прехвърлят в друго населено място? Имате ли 

отговор на това?  

 

АЛКИН НЕБИ: Да! Стоте хиляди са, ако не ме лъже паметта през 2019 година – 

октомври, ноември. Тогава дойдоха с  постановление на Министерски съвет, които 

искахме ние. 5 (пет) регистрирани кучета, 76 (седемдесет и шест) са заловени и са 

обезпаразитени.  

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Къде е тази бройка? Никъде не я пише... Пише 7 

(седем)... 

 

АЛКИН НЕБИ: 76 (седемдесет и шест) пише в отчета. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Обработени базстопанствени кучета за 2019 година 76 

(седемдесет и шест) са. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И пак не е голямо. 

 

АЛКИН НЕБИ: И пак не е голямо. Няколкократно повтарям, ако някой има фирма, 

която ще се справи по-успешно, нека да я даде. С тази фирма, сключихме договор до 

края на 2018 година. Неможахме да намерим друга, никой няма мераклия. Сключихме 

договор до края на 2019 година, сега сме до края на юни. Само и само, по- малко по-

малко, за да имаме алтернатива, нямаме алтернатива. Едно време имаше в Тутракан, 

които вече отказват. От Разград отказват. В Шумен са далеч. В Русе единствено тази 

фирма, която има договор със седемнадесет общини. При всеки сигнал, същия сигнал с 

наше писмо, с изходящ номер го изпращаме към тази фирма и молим за бързо и 

адекватно действие. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Слаба ви е мотивацията тогава.  

 

АЛКИН НЕБИ: Слаба мотивация... Мотивацията е 60 (шестдесет лева) лева на куче. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: За да решите този проблем трябва да намерите някакъв 

начин. 

 

АЛКИН НЕБИ: Начинът в България го няма. 

 



 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: За България няма да говорим, ние говорим за община 

Кубрат. 

 

АЛКИН НЕБИ: Именно начинът, които са отпуснати от Министерството на 

финансите са тези пари, да легализираме нашия приют, който не е легализиран. За да се 

легализира трябва да мине комисия, да има ветеринарен  лекар, назначен с ветеринарен 

техник, който да има удостоверение за хуманно отношение към животните. Да имаме 

средство за упойване с необходимата документация във връзка с изписването на 

упойките. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Има ли срок за това? 

 

АЛКИН НЕБИ: В Срок нямаме. Плюс това трябва да имаме автомобил, който се 

лицензира единствено в София. Всичко това ще стане в рамките на тази година живот и 

здраве. Защото не става да се харчат така едни пари, без обществена поръчка. Тепърва 

ще има обществена поръчка за автомобила, за... Там виждам нашето спасение, защото 

наистина никой не иска да се ангажира с тези безстопанствени кучета. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Защо не искат, как си го обяснявате, защо не искат? 

 

АЛКИН НЕБИ: Не знам, нямам представа. А това от населено място в друго е 

единствено решение на фирмата, ако е агресивно и тяхната идеология, тяхното мислене 

е,  че агресивното куче, премествайки го в друго населено място няма да е лидер на тази 

глутница и вече няма да е агресивно. Така ни обясняват от фирмата. За умъртвяване, 

евтаназия въобще не се говори нищо. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: А за таксата за регистрация на домашните? Да отпадне, 

един вид да се стимулира, да се насърчават хората. Просто да се регистрират кучета. 

Има хора, които и пет лева не могат да си платят, но имат кучета. Има толкова гладни 

хора, но си гледат кучета, даже няколко кучета. 

 

АЛКИН НЕБИ: Това ваше предложение може да го разгледаме в общински съвет не е 

проблем. Ние не сме направили тази такса от пет лева, да печелим от 

администрацията... 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не става въпрос за печелене, за вас тези пари са малко, 

както чух преди малко за детските градини лев и нещо е малко, пет лева е малко. Ние 

трябва да търсим стимулация, трябва да търсим мотивация на тези хора, как да се 

развива за в бъдещето. Не подценявайте, не е малко за някои, за някои хора не е малко 

това. 

 

АЛКИН НЕБИ: Добре, приемаме го. 

 

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: А между другото да ви благодаря за поликлиниката, 

климатикът работи, но тоалетните не работят. 

 



 

АЛКИН НЕБИ: Още тогава е работил. Точно тогава е работил, но малко по-късно 

разбрах, след сесията разбрах. Ще се обадим. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, само едно уточнение. Постановлението на 

Министерски съвет е одобрено след наше искане декември месец подсказват колегите. 

Което означава, че това е поискано от нас, иначе, някак си министър Горанов точно за 

нашия приют се сеща сигурно...Това е поискано от ръководството с волята и куража да 

направи нашия приют в по-европейски вид. Което няма да ни освобождава от 

отговорност, това ще означава екип, автомобил, реагиране на сигнали адекватно и може 

би доброволна кампания за регистриране на всички домашни любимци, така да кажем. 

Защото не може да са пет нито пък петдесет, те са много повече и това ще е поетапно. 

Ние имаме волята и искаме да го направим. Както казвам темите остават отворени с 

напредване на времето и реализирането на проектите пак ще ги коментираме. 

Други въпроси колеги? Господин Бедиханов, заповядайте? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Правен ли е анализ за поддръжката на приюта колко средства 

ще са необходими годишно? 

 

АЛКИН НЕБИ: Не!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Става ясно, че тези средства от 100 000 (сто хиляди лева) лева 

ПМС са за изграждането и регистрирането на приюта и за автомобил. На самата 

поддръжка направен ли е анализ. Не видяхме и заложени средства в бюджета. 

 

АЛКИН НЕБИ: Не! Актуализация винаги ще има, стига само да се узакони и да става 

работата. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще се предложи план с брой работници, автомобили. 

Реагиране например на определен брой сигнали, колко може са за годината 

прогнозно...и това пак ще бъде предоставено на вашето внимание. 

 

АЛКИН НЕБИ: Ще се търсят контакти с организациите, които са за защита на 

животните. Те да даряват нещо. Щом има толкова защитници, би трябвало да реагират 

и да ги гледаме. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Да, но специално за финансиране от тяхна страна не може да 

се разчита. Защото, те също разчитат на фондации, на външни донори. Те са 

доброволчески организации. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е много тежък проблем и ще се радвам за тези четири 

години да решим този проблем заедно. 

 

АЛКИН НЕБИ: Тежък е, наистина е тежък. И пак повтарям, ако вие имате някоя 

фирма, която е съгласна да работи с община Кубрат дайте, веднага прекратяваме.  

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги други въпроси по точка осма, които възникват във 

връзка с дебата? Не виждам такива. Който е съгласен с така представения годишен 

отчет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 

 

 Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

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

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

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

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат, 

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

здравето на хората, комфорта на градската среда на Кубрат.  

 Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със Сдружение 

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

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

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

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

манипулации, въвеждане на информацията за обработените кучета в интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. 

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

животните, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2019 г. 

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

 

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 



 

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

няма, „въздържал се” – 5 (пет) . 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание 

чл.66а от ЗОС 

                    Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

АЛКИН НЕБИ: В Приложение №1 са описани всичките дейности на общинска 

администрация във връзка с отдаване под наем, продажби. Тук държа да подчертая, че 

при заложените за 2019 година приходи от наем на общинските жилища от 16 000 

(шестнадесет хиляди лева) лева в общинския бюджет са постъпили 18 598 (осемнадесет 

хиляди петстотин деветдесет и осем лева). Постъпленията са над плана за плащане за 

предходна година. Връчени са двадесет и две предизвестия за неплатени наеми и такси 

за битови отпадъци. Ако имате някакви въпроси във връзка с отчета...като водеща точка 

в отчета е Програмата за управление с общински имоти, която се приема от общински 

съвет. На 31.01.2019 година, която е отворен документ и винаги се допълва. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Борисова нека да чуем становищата на двете 

съвместни комисии. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка девета от дневния ред: Отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и 

категории обекти на основание чл.66а от ЗОС членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение: 

 

  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Един не изяви желание да участва в гласуването. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вас... 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка девета членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение: 

 



 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

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

Господин Бедиханов, заповядайте! Малко по-високо, ако може... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Благодаря! Какво наложи продажбата на осемдесет и шест 

броя имоти през 2019г., имате приходи 1 200 000 (един милион и двеста хиляди лева)  

лева? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Първи въпрос или това е въпросът? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е въпросът, ако може да уточните 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте господин Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: Винаги трябва да има постъпления. С тези постъпления Общински 

съвет прие, има решение да се асфалтират улици в населените места от там точка първа 

за опазване на околната среда, запрашеност на въздух влиза в нея точка. Продаваме и с 

тези пари правим дейност, която е за нуждите на община Кубрат. Не вдигаме заплати, 

ни вдигаме премии, не даваме хонорари, ремонтираме детски градини, ремонтираме 

училища, асфалтираме улици... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Стратегия, която приехме преди една - две сесии община 

Кубрат трябва да направи анализ на имотите дали не е по-добре те да се отдават под 

наем, отколкото да се продават. Тука виждаме, че миналата година сте продали, за 

милион и двеста сте асфалтирали улици, които след пет години или след десет години 

също ще се разрушат. Тогава какво ще продава общината. В смисъл останаха ли имоти? 

Аз виждам, че не са останали.... 

 

АЛКИН НЕБИ: Има много имоти, има. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Няма такива, ще подложа на гласуване 

точка девета от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува, колеги. 

 

 Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 

 

  Ежегодно кметът на общината, на основание чл.66а от Закона за общинската 

собственост, съставя и предоставя на Общинския съвет отчети 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.23 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  

Р Е Ш И: 

Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти за 2019г, съгласно приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

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

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

Настоящото решение подлежи на 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). 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Приемане на Общински План за младежта за 2020г. в изпълнение на 

Националната стратегия за младежта /2012 – 2020 г./ 

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

 

Зам.- кметът на общината – Мирослав Йорданов  прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Йорданов! Колеги преминаваме към 

становищата. Госпожо Борисова, заповядайте! 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка десета от дневния ред: Приемане на Общински 

План за младежта за 2020г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта 

/2012 – 2020 г./ комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 

  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 



 

 

 

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

становище... 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка десета членовете на постоянните комисии 

също така подкрепят така направеното предложение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги въпроси относно плана? Госпожо 

Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз, въпрос не толкова, колкото коментар може би...Тука по плана за 

младежта всичко е изработено, спрямо всички разпоредби всичко е прекрасно. От тук 

нататък да видим кое можем да изпълним. В подкрепа на организираните дейности на 

младите хора в младежките сдружения. Колко младежки сдружения, младежки 

организации има в града, неправителствени организации? Ако има, моля за извинение 

ще се радвам да чуя кои са те. Оттам насетне създаване на регистър за младежките 

сдружения ясно. Популяризирането на организирана дейност, как се популяризира 

организирана дейност? Това е въпрос, наистина. С медиите, нали така? Не, аз знам, аз 

просто нали... въпросът ми е риторичен по-скоро. Популяризирането ясно, но... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Само да уточним! Въпрос, препоръка, изказване…кое от 

всичките? 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, в началото уточних, че нямам въпроси, нищо че има 

въпросителен тон! Просто уточних в началото. На мен ми е ясно стратегията  е писана 

перфектно. Въпросът е доколко е реалистична тя. За да има популяризиране на една 

дейност, първо трябва да се знае за тази дейност. От там идва и обратната връзка. 

Господин Председател, вие сте член на Обществения съвет на най-голямото училище в 

общината. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, така е. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Нищо че младежите не обхващат само учениците разбира се, но не е 

тайна, че повечето дейности се развиват в училище. Такава е ситуацията, наистина за 

съжаление след училищна възраст напускат града и малцина от тях се застояват тука. А 

въпросът ми е за популяризирането. Тука наистина е мястото може би отново… и ви 

благодаря за това, че ни приехте миналата година. Наистина, това донякъде за нас беше 

много полезно. Успя до там, защото нямаше популяризиране, нямаше … обществото не 



 

може да откликне, а повечето, всички дейности, които развиват младежите, особено в 

училищата са финансирани с европейски пари. Мярка за техният успех, е как 

обществото откликва, доколко това се разпространява в медиите, доколко обществото е 

информирано за тези неща. И тогава вече, това е един показател, че има мярка за 

успеха, че има, че това е една много позитивна мярка за успеха на даден проект. 

Проекти е имало и ще има, защото това е начинът на училищата да задържат своите 

ученици. Много от нещата, които са заложени в този план, са дейности, които ние вече 

развиваме. Вероятно вие знаете, че в момента вървят два международни проекта в 

училище и единият е точно свързан с интегрирането на малцинствата, който е 

прекрасен проект. Аз, наистина каня господин Йорданов да заповяда, неофициално или 

официално ли както искате…когато искате. Една среща с учениците и да чуете какво се 

разработва и когато вие включите техните дейности в този план, тогава ще има ефект и 

за нас, и за вас. И тогава аз ще гласувам „за“. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Цонева, като казвате вие трябва да включите, ние сме 

едно. Вашите предложения и становища и изобщо мнения и препоръки може да 

постъпят в срок. Когато ние сме качили този план за реализиране и може и да го 

допълним, даже и сега може да го допълним. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз, не правя предложение, аз правя коментар. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Но вие казвате, че общинският съвет решава. Аз затова казвам 

следете сроковете и какво се случва в сайтовете, така е. На общината, така има и на 

общински съвет. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, това е чудесен отговор, но тук е моментът… а пък аз да обърна 

вниманието на обществото, че ние се нуждаем от неговото внимание, за да отчетем 

успех и в двете страни. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Също така вие бяхте и заместник - кмет на тази община…  

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, вярно е, така е. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И знаете, че всеки план има и отчет. Миналогодишният период 

също има отчет, сега това се планува ще има пак отчет. Но за догодина ще следя 

вашите предложения относно плана. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Заповядайте, заповядайте! Заповядайте да покажем, да се знае какво 

точно се прави и да има взаимност. 

 

АЛКИН НЕБИ: Добре, проблем ли е да подавате информация към община Кубрат и да 

се качва на сайта на община Кубрат, че правите това, това, това… 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз го правя, така или иначе. Но ето, че не сте чели, не е критика, 

разбирате ли? Не ви е това на първо място, но ето че ние сме длъжни, защото знаете, че 

по тези проекти ние сме длъжни, това е много важно и ние го правим вече, редовно 

подаваме такава информация. Въпросът е, когато хората са наясно и когато има повече 



 

информация по друг начин могат да протичат нещата. Това не е критика, това е покана 

за съвместна дейност. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И ние това казваме, същото говорим. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Това не е предложение, това е покана. Така че няма да продължавам 

по точката да отнемам време. Но тогава, когато има конкретика и когато хората знаят 

какво се случва, така ще има и по-голям опит, по-голям успех в близкото бъдеще и 

плюс това нашите ученици конкретно за тях пак се връщам, те се радват, когато ги 

поощрят и те чакат някой да им каже браво и да ги поздравят. За нас това е много голям 

успех. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Видяхме радостта в техните очи, когато гостуваха на общински 

съвет - заседанието. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Точно така, те се чувстват специални и важни поне аз 

така…надявам се нали и вие да виждате. Това е обща задача. Просто правим покана и 

ще се радвам да оставим егото пред вратите на училището, пред вратата на общината, 

когато става въпрос за младежи. 

 

АЛКИН НЕБИ: С общински план…его…пак казвам. Проблем ли е? Давате 

информация СУ „Христо Ботев“ кандидатства по тези, тези проекти. Реализирате и 

общината качва на сайта за популяризиране. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, ние подаваме, те са там. Просто исках да… но ето че вие не 

знаете, че е там, нали…значи още нещо трябва да се направи. 

 

АЛКИН НЕБИ: Вие, ако не сте общински съветник ще знаете ли общината по какви 

проекти кандидатства? Например вашите колежки знаят ли по какви проекти 

кандидатства община Кубрат? Защо да знаят, не мога да разбрера. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, това не беше критика, това е липса на взаимност, това е. Както 

ние имаме обществен съвет, защо вие нямате обществен съвет? 

 

АЛКИН НЕБИ: Сега например, много питаха на двадесет и осми може ли децата, 

които участват по проект забравих сега името, да дойдат да продадат мартенички в 

община Кубрат. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз мога да ви кажа за какво, не знам дали тука  е мястото за какво 

става въпрос… 

 

АЛКИН НЕБИ: Не, мисълта ми е, че когато казвайки  и ние разбираме, че 

кандидатстват по проекти има спечелен проект. Гласност няма. 

 



 

НИНА ЦОНЕВА: Сега, това са приходи в училището, нали така по европейски. 

Всичко това влиза и в бюджета, нали така? 

 

АЛКИН НЕБИ: Ваши да са… 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, всичко се знае, това не са малко пари, влизат в бюджета на 

училището, при всички положения минават през общината. Въпросът е, че ето нашите 

сили не стигат да популяризираме, това просто е покана за сътрудничество. Толкова 

много не е. Пък и на вас ще ви бъде приятно и използвам момента да ви поканя на 

втори март, когато аз трябва да направя това на моя клас - -за трети март са подготвили 

осмокласниците чудесно събитие със съдействието на библиотеката. Ще се радваме, 

ако дойдете. 

 

АЛКИН НЕБИ: Никога не сме били  разделно, винаги сме били заедно. 

  

НИНА ЦОНЕВА: Ама аз не ви критикувам господин кмете. Защо лично го приемате? 

 

АЛКИН НЕБИ: Защото все „заедно“ казвате, „заедно“ елате при нас. Ние сме заедно 

пак. 

НИНА ЦОНЕВА: Благодаря, че ме изслушахте! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други препоръки, становища? Не виждам някой да 

желае да вземе думата. Който е съгласен с така направеното предложение колеги , моля 

да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 

 

            Постъпило е писмо с изх. № 04-16-002-001 / 28.01.2020г. от Областния 

управител на Област Разград с искане за предоставяне на информация за изготвяне на 

Годишен доклад за младежта за 2019г. и План за действие за 2020г. в изпълнение на 

Националната стратегия за младежта /2012-2020 г./. 

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 и отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на общината за предходната 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 и служи за изготвяне на национален отчет за 

изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия за младежта  /2012-

2020г./. На основание чл.26, ал.4, предл.2-ро от ЗНА: Предложения и становища 

можеше да се депозират до-14 дни от датата на публикуване – 31.01.2020 г.  на сайта на 

Община Кубрат  в деловодството на Общински съвет-Кубрат или на е-

mail:office@obskubrat.bg. 

Мотив за определяне на по-кратък срок от 14-дни е писмо с вх.№ УД-02-16-

110/28.01.2020г. на Областния управител, с което изисква от Кметовете на Общини от 

област Разград представяне на Общинският план за младежта, тъй като въз основа на 

всички получени планове и на основание чл. 14, ал.4 от Закона за младежта областният 

управител изготвя областния план за младежта. Обобщената информация  от 

областните администрации се подава в Министерство на младежта и спорта до 

01.03.2020г. 

В законовият срок не са постъпили предложения, мнения и становища по 

предложеният проект. 

Предвид това 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 чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,  чл.26 от Закона за 

нормативните актове, Общинският съвет – гр. Кубрат  

 

Р Е Ш И : 

 

 



 

1. Приема Общински План за младежта за 2020 г. в изпълнение на 

Националната стратегия за младежта 2012 – 2020 г. / Съгласно Приложение №1 неразделна 

част от настоящото решение/. 

2. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението с оглед необходимостта от спазването на изискуемите по Закона за младежта  

срокове. 

 

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

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

Разпореждането за предварителното изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок след 

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

          

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

се” – 5 (пет). 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Определяне  на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 г.   

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

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви! Колеги, нека да чуем становищата. Госпожо 

Борисова, заповядайте! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка единадесета от дневния ред: Определяне  на 

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

за стопанската 2020/2021 г.   

  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Един не изявява желание да участва в гласуването. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вас… 

 



 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка единадесета комисиите са съгласни с така 

направеното предложение за решение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси, препоръки, становища? Желаещи 

за изказване...? Не виждам такива! Гласуването е поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 

 

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 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов въздържал се 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова въздържал се 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

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; 

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 

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 – гр. 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 

2020/2021г.), 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 2020/2021г.), 

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 2020/2021 година, съгласно Приложение № 3, 

неразделна част от настоящото решение. 

 7. Приема Годишния план за паша  на територията на община Кубрат за 2020 

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

 

  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

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

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Утвърждаване на списък на общинските жилища 

по своето предназначение. 

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

 



 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви! Колеги, нека да чуем становищата. Госпожо 

Борисова! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка дванадесета от дневния ред, комисиите 

категорична са „за“ утвърждаване на списък на общинските жилища по своето 

предназначение: 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вас… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка дванадесета: Утвърждаване на списък на 

общинските жилища по своето предназначение, комисиите са съгласни с така 

направеното предложение за решение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси? Само да обърна внимание, 

жилищата за продажба – в  чл.3, ал.1, т.4 от Наредба №14 с решение на общински съвет 

не може да се продават. 

Други въпроси колеги, ако има сега е моментът…ако няма такива ще зачитам имената 

по списък. Защото е поименно гласуването…. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов въздържал се 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 



 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

 

 Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.2 от Наредба № 14 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища 

ежегодно, в срок до 31 март със свое решение Общински съвет - Кубрат определя броя, 

вида и местонахождението на жилищата за отдаване под наем, резервните и 

ведомствените.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.3, 

ал.1 и ал.2 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и 

за настаняване под наем в общински жилища, Общинският съвет – гр. Кубрат  

 

Р Е Ш И : 

 

  1.ул. „Осми март” №1А, вх. Б, ап.20 (двадесет)                   с идент. №40422.505.1203.1.20 

2.ул. „Ген. Гурко” №1 , вх.Б, ап.31 (тридесет и едно)           с идент. №40422.505.1668.1.31 

3.ул .„Ген. Гурко” №1 , вх.В, ап.59 (петдесет и девет)          с идент. №40422.505.1668.1.59 

4.ул. „Ген. Гурко” №1 , вх.Г, ап.79 (седемдесет и девет)      с идент. №40422.505.1668.1.79 

5.ул. „Осми март” №10, вх.А, ап.3 (три)                                с идент. №40422.505.1703.3.3 

6.ул. „Осми март” №10, вх.А, ап.13 (тринадесет)                  с идент. №40422.505.1703.3.13 

7.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.3 (три)                      с идент. №40422.505.1703.3.23 

8.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.6 (шест)                              с идент. №40422.505.1703.3.26 

9.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.11 (единадесет)                  с идент. №40422.505.1703.3.31 

10.ул. „Осми март” №10, вх.Б, ап.14 (четиринадесет)            с идент. №40422.505.1703.3.34 

11.ул. „Осми март” №17, вх.А, ап.3 ( три)                              с идент. №40422.505.1698.1.3 

12.ул. „Осми март” №17, вх.А, ап.6 (шест)                            с идент. №40422.505.1698.1.6 

13.ул. „Осми март” №17, вх.А, ап.14 (четиринадесет)            с идент. №40422.505.1698.1.14 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова въздържал се 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

14.ул. „Осми март” №17, вх.Г, ап.15 (петнадесет)                   с идент. №40422.505.1698.1.61 

15.ул. „Ст. Караджа”№1, вх.А, ап.5 (пет)                                с идент. №40422.505.420.5.5 

16.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.3 (три)                                с идент. №40422.505.420.3.3 

17.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.10 (десет)                           с идент. №40422.505.420.3.10 

18.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.11(единадесет)                  с идент. №40422.505.420.3.11 

19.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.15 (петнадесет)                   с идент. №40422.505.420.3.15 

20.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.18 (осемнадесет)                с идент. №40422.505.420.3.18 

21.ул. „Иван Вазов” №4, вх.А, ап.19 (деветнадесет)               с идент. №40422.505.420.3.19 

22.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.1 (един)                              с идент. №40422.505.420.7.13 

23.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.4 (четири)                           с идент. №40422.505.420.7.16 

24.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.10 (десет)                           с идент. №40422.505.420.7.22 

25.ул. „Витоша” №37, ап.8 (осем)                                           с идент. №40422.505.2080.1.8 

26.ул. „Витоша” №39, ап.13 (тринадесет)                                 с идент. №40422.505.2080.1.28 

27.ул. „Витоша” №39, ап.14 (четиринадесет)                           с идент. №40422.505.2080.1.29 

28.ул. „Витоша” №41, ап.1 (едно)                                              с идент. №40422.505.2080.1.31 

29.ул. „Витоша” №43, ап.4 (четири)                                          с идент. №40422.505.2080.1.44 

30. с. Юпер, ул. „Климент Охридски” №2, вх.Б, ап.5 

31. с.Тертер, ул. „Яне Сандански” №4 

32. с.Божурово ул. Ал.Антонов № 9 

 

 Б. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ( чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата) 

33.ул. „Иван Вазов” №4, вх.В, ап.3 (три)                                   с идент. №40422.505.420.7.15 

 

В. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА ( чл.3, ал.1, т.3 от Наредбата) 

34.ул. „Княз Борис I” №11, бл.№5, вх.А, ап.7(седем)              с идент. №40422.505.2179.1.64 

   

Г. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ( чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата) 

 няма 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Одобряване на Споразумение за партньорство със страна-донор за 

кандидатстване на община Кубрат с проектно предложение „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на община Кубрат“ по процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на общините“ от Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов 

механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г.     



 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви господин кмет! Колеги, становищата…Госпожо 

Борисова нека да чуем първо вас! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка тринадесета от дневния ред, комисиите подкрепят 

така направеното предложение за решение: 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 

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

становище… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка тринадесета от дневния ред, комисиите също 

така подкрепят така направеното предложение за решение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси, желаещи да вземат думата? 

Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: На комисиите обсъждахме това как е избрана тази фирма за 

проектирането. Не ми дадоха точен отговор колко други фирми има, които могат де се 

изберат за проектиране? В смисъл има ли точни и ясни критерии, по които да е избрана 

тази фирма Беше наговорено, че водещо  е било цената, като се има предвид, че 85%  се 

плаща не от общината, само 15% от цената, просто смешно е.... за 2020 година да е 

водещо цената за определяне на фирмата за проектиране. 

 

АЛКИН НЕБИ: 85% от Норвежкия фонд, 15% от националния, общината не плаща 

нищо. Фирмата е избрана вследствие на: всички фирми, които миналата година май 



 

месец са участвали с презентациите си в България и са одобрени от българско 

правителство и са качени на сайта на Министерство на финансите и от там се избират 

три фирми. От двете фирми едната не иска да участва, другата дава по-голяма цена за 

себе си за участие. Тази остава на 15 %. Идеята тук като цена е колкото по-малко вземе 

фирмата, толкова повече пари ще останат за влагане в нашата улична мрежа. Ако 

фирмата партньор вземе 50 % за нас какво ще остане? Нашето качество ще падне после. 

Именно в тези аспекти се преговаря, за да остане повечето средства за инвестиция в 

община Кубрат. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Каква е била сумата на втората фирма?  

 

АЛКИН НЕБИ: Повече от петнадесет хиляди, сега ако кажа седемнадесет ще излъжа, 

повече от петнадесет, за да остане тайна. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси относно точка тринадесета от дневния 

ред? Не възникват такива. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка… 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 

 

С Решение № 607 от Протокол № 57 от проведено заседание на Общински 

съвет – Кубрат на 23.07.2019 г. се даде съгласие Община Кубрат да кандидатства с 

проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Кубрат“ по 
процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ от 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 

г. 

Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на 

енергетиката на Република България, Дирекцията за водни ресурси и енергия на 

Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, Програмата се 
развива успешно в България, в резултат на което бюджетът й е увеличен двойно 

през настоящия програмен период. 

Основната цел на програмата е намаляване на въглеродната интензивност и 

повишаване на сигурността на доставките. Тя ще бъде постигната чрез повишаване 

на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на 

енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване 

на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната 

ефективност. 

Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 



 

общините“ от Програмата има за цел да повиши енергийната ефективност чрез 

технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено 

осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот 

на населението. 

Общият бюджет на процедурата за подбор на проекти е 8 200 000 евро, 

съответно 16 037 806 лева, като приносът от страна на донора е 85 %, а 
националното съфинансиране е 15 %. Минималния размер на индивидуалната 

безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 200 000 евро или 

391 166 лева, а максималния размер 600 000 евро или 1 173 498 лева. 

Партньорство с партньор от страна-донор – Кралство Норвегия, Исландия и 

Княжество Лихтенщайн получава допълнителни точки (5 пет) при оценката на 

проектното предложение. Партньорът ще участва в изпълнението на проекта и 

реализираните от него разходи са допустими в същата степен, както и тези, 

реализирани от Бенефициента. Като проектен партньор на община Кубрат интерес е 

заявен от дружеството МП Енерджи (Мpenergi AS), гр. Скиен (Skien), Норвегия. 
Писмото за намерение на дружеството ведно с придружаващите го документи са 

приложени към предложението за решение. 

Съгласно изискванията за кандидатстване по процедура BGENERGY-2.001 

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на общините“ от Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“ е необходимо като придружаващ 

документ към проектното предложение да бъде представено и Решение на 

Общински съвет за одобряване на Споразумение за партньорство, което се изготвя и 

подписва по образец от придружаващите документи по Процедурата-Приложение 1.    

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – гр. 

Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Одобрява Споразумение за партньорство (Приложение 1) с норвежкия 

партньор - МП Енерджи (Мpenergi AS), по повод кандидатстване на 

община Кубрат с проектно предложение „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 

изкуствено осветление на община Кубрат“ по процедура BGENERGY-

2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на общините“ от Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 

2014 – 2021 г. 

 

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да подпише Споразумение за 

партньорство (Приложение 1) с норвежкия партньор - МП Енерджи 

(Мpenergi AS), по повод кандидатстване на община Кубрат с проектно 

предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община 

Кубрат“ по процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и 



 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 

изкуствено осветление на общините“ от Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

(ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

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

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

предварително изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

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

„въздържал се” – 4 (четири) . 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка тринадесета е приета колеги. Предлагам да починем 

десет минути и ще продължим с останалите точки. 

 

ПОЧИВКА 

 

След обявената 10-минутна почивка от Председателя на Общинския съвет, в 

залата присъстваха 20 общински съветници. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, да заемем местата си... Готови ли сме колеги! 

Продължаваме по приетия дневен ред. Точка четиринадесета е относно: Определяне на 

представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание на Общото събрание 

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 

Дунав“ЕООД, гр. Разград и определяне  мандата му на гласуване по точките от дневния 

ред. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 

Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и определяне  мандата му за 

гласуване по точките от дневния ред. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат  

 

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

е към настоящия протокол). 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви г-н Неби! Госпожо Борисова нека да чуем 

становищата на съвместните комисии, които заседаваха! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка четиринадесета от дневния ред, комисиите 

подкрепят така направеното предложение за решение: 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 

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

становище, спрямо точката… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка четиринадесета от дневния ред, комисиите 

също така подкрепят така направеното предложение за решение: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги въпроси, възникнали след комисиите, които 

заседавахме? Няма такива! Понеже гласуването е поименно, колеги за всяка едно от 

решенията трябва да се гласува поотделно. Ако няма различно мнение от това на 

комисиите ще предложа анблок да гласуваме четирите решения, ако държите, има 

различно мислене да минем поотделно решенията. Анблок ли господин Бедиханов? 

Добре. За четирите решения, да ги зачета ли по докладната? Дава мандат за участие на 

Алкин Неби – кмет на община Кубрат в редовното събрание на асоциацията. Ако бъде 

възпрепятстван по второто решение да бъде представляван от Мирослав Йорданов. 

Третото е да се легитимират с настоящото решение. И четвърто: упълномощеният 

представител на община Кубрат във всички точки от дневния ред на редовното 

заседание за общо събрание да гласува със „ЗА“. Зачитам имената колеги, по списък… 

 

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 

 

В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-02-16-96/24.01.2020г. 

 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 27.02.2020 

г./Четвъртък/ от 11.00 ч.  

На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198, 

ал.4, т.10 от Закона за водите; 

2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2019г., на 

основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 

3.Приемане на бюджет на Асоциацията по Ви К за 2020г. по смисъла на чл.198в, ал.4, 

т.9 от Закона за водите; 

4.Други; 

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов отсъства 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова за 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва, 

общинският съвет определя друг представител. 

На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 

представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с 

чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в Редовното 

събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана 

от„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 27.02.2020г. /Четвъртък/ от 11.00 

ч.; 

2. Определя Мирослав Йорданов – заместник кмет на община Кубрат за 

представител на Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, при 

невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в редовното заседание на 

Общото събрание на асоциацията по В и К.; 

3. За участие в редовното заседание на Общото събрание упълномощеният 

представител, да се легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В и К 

на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за 

самоличност.; 

4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния 

ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува със „ЗА“; 

 

 Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение 

подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 20  (двадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” –няма. 



 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:  

Определяне на мандата за гласуване на представителя на Община Кубрат в 

редовното Общо събрание  на СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“. 

           Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

 

Председателят на ОбС – Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожо Борисова нека да чуем вашето становище на двете 

съвместни комисии!  

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

КЕИРБФ и  КЗЕОРМС): По точка петнадесета от дневния ред, членовете на 

постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за решение и решиха 

упълномощеният представител на община  Кубрат по всички точки от дневния ред на 

редовно заседание на общото събрание на СНЦ МИГ „Завет – Кубрат“ да гласува със 

„ЗА“ : 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 

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

становище… 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии -  

ККУСДОСЕ и  КСДОЗКСВ): По точка петнадесета от дневния ред, членовете на 

постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за решение и решиха 

упълномощеният представител на община  Кубрат по всички точки от дневния ред на 

редовно заседание на общото събрание на СНЦ МИГ „Завет – Кубрат“ да гласува със 

„ЗА“: 

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 4: 

„за“ - 4; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако няма въпроси, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка… 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 

 

 

В деловодството на Общински съвет – Кубрат е депозирана покана с 

изх.№21/12.02.2020г. от председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ г-жа 

Халиме Добруджан, относно предстоящо редовно Общо събрание на СНЦ „МИГ Завет 

– Кубрат“ на 27.02.2020г. /четвъртък/ от 15:00 часа. 

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 

26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал.1 от Устава на Сдружението и Решение №237 на УС по 

Протокол №76 от 05.02.2020г. и ще се проведе при следния Дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2019г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на „МИГ Завет – 

Кубрат“ за 2019г. 

3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на „МИГ 

Завет – Кубрат“ за 2019г. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2019г. 

5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на „МИГ Завет – Кубрат“ 

за 2020г. 

6. Приемане на Бюджет на „МИГ Завет – Кубрат“ за 2020г. 

7. Одобрение на промени в Стратегия за ВОМР на „МИГ Завет – Кубрат“. 

8. Разни. 

 Със свое Решение № 222 по Протокол № 25 от 28.03.2017г. Общински съвет - гр. 

Кубрат е определил за представител на Община Кубрат в СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“ –

Шакир Шакир - служител при община Кубрат. 

 Следва да се определи мандата му за гласуване в редовното Общо събрание  на 

СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 



 

  1. Дава мандат за участие на Шакир Шакир – служител в Община 

Кубрат в Редовното общо събрание на СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“ на 

27.02.2020г. /четвъртък/ от 15:00 часа.; 

2. За участие в редовното заседание на Общото събрание  

упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение 

пред СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“, което изпълнява ролята на пълномощно 

и чрез документ за самоличност.; 

3. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички 

точки от дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да 

гласува със „ ЗА“.; 

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

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

      Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд Разград. 

   

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

защита на особено важни и значими обществени интереси на жителите на Община 

Кубрат, да се допусне предварително изпълнение на решението.  

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

  

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги преминаваме към допълнителната точка, която приехме 

в началото на нашето заседание. Относно: Приемане на Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в община Кубрат за 2020 година.  

Заповядайте господин зам.- кмет! 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА /ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА/:  

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Кубрат за 2020 година. 

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

Зам.- кметът на общината – Мирослав Йорданов прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви г-н Йорданов! Колеги, въпроси относно 

културния календар за 2020 година. Както е описано в таблицата всеки един общински 

съветник може гордо да присъства на всички тези събития. Все пак община Кубрат си 

запазва да промени някои от датите, това също се упоменава във сайта на община 

Кубрат. Колеги, ако няма въпроси ще предложа да преминем към гласуване. Който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува… 



 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 

 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 

2020г. се приема в изпълнение на чл. 26-а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз 

основа на направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения 

за дейността им през 2020 година и е съобразена със стратегическите документи за 

развитие на Община Кубрат. 

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

народните читалища към Министерство на културата. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2020 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната идентичност на Община Кубрат, региона и България в процесите на 

всеобхватна глобализация.  

Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за 

развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Кубрат. 

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

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

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Кубрат и на 

Общински съвет – гр. Кубрат на 21.01.2020г. В законовия срок, предложения не са 

постъпили. 

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

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

актове /ЗНА/, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Кубрат за 2020 г. съгласно Приложение №1 /неразделна част от настоящото 

решение/. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точката е приета. Господин Шакир Ърфан е сред нас, който е 

упълномощеният представител на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“. Накратко може ли да се 

представите господин Шакир? Да, от място може, да. 

 

ШАКИР ЪРФАН: Добър ден на всички. Казвам се Шакир Шакир, служител съм в 

общинска администрация, като главен експерт - „Транспорт и търговия“ и съм член на 

управителния съвет на МИГ „Завет – Кубрат“… това е от мен. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Колеги преминаваме към точка разни, депозирано 

е входящо писмо в Общински съвет – Кубрат от управителя на футболния клуб (ОФК) 

– Кубрат – Милен Маринов от 21.02.2020г.: 

„Уважаеми господин Юмеров на основание чл.56, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет – Кубрат неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2019 – 2023 г. отправям 

писмено искане до вас за изказване и становище на редовното заседание на общински 

съвет – Кубрат, насрочено на 24.02.2020г. от 14:00 часа, във връзка със състоянието на 

футболния клуб по предварително оповестен дневен ред. Господин Маринов, 

заповядайте на трибуната, да се чува по-ясно. 

 

МИЛЕН МАРИНОВ: Благодаря господин Юмеров! Уважаеми дами и господа, казвам 

се Милен Петров, управител съм на ОФК – Кубрат. Поисках думата в отговор на това 

че на предната сесия на общинския съвет, на която поради неотложни ангажименти не 

можах да присъствам. Коментирано е, че в мъжкия футболен отбор играе само един 

футболист от нашата община и че отборът на ОФК – Кубрат само кретат в 

първенствата, в които участва. Искам най-отговорно да заявя, че в мъжкия отбор на 

Кубрат повечето момчета са от нашата футболна школа. Именно от седемнадесет 

футболиста тринадесет  момчета са от нашата община. Относно кретането на отбора 

юношите ни за последните три години винаги са на първо място, а децата през тези 

години завършиха на призовото второ място в крайното класиране. При осем 

участващи отбора три от които са от град Русе, от Бяла, от Попово, от Две могили, от 

Сливо поле и от град Завет. При мъжете в нашата група участват отбори с традиции в 

една – две от  републиканската футболна група, като „Добруджа“, „Светкавица 

Търговище“, „Шумен“ и други, които разполагат с много големи финансови бюджети, 

два или три пъти по-големи от нашия бюджет. Сега няма да конкретизирам „Добруджа“ 

- 180 000 лева, „Попово“ - 120 000 лева. Повечето отбори са с около 100 000 лева 

бюджет. Самият факт, че вече 9 – 10 години успяваме да се задържим в трета 

североизточна лига, град Варна е похвален. Аз докато съм бил треньор и след това като 

управител и треньор винаги се е налагало млади момчета от нашата община в мъжкия 

отбор и предвид този факт винаги  е било трудно да се гони този… мястото на 

класирането. Но инвестирайки в бъдещето, идеята е до две – три години отборът да 

бъде съставен изцяло от момчета от нашата община. Искам да изкажа своята 

благодарност към община Кубрат в лицето на кмета господин Алкин Неби и 

Председател на Общинския съвет – господин Юмеров, както и на всички общински 

съветници, които винаги са обърнати с лице към нашия отбор. Благодаря и на вашата 



 

подкрепа, в тези трудни времена нашият отбор съществува. Благодаря ви за 

вниманието. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви господин Маринов! Колеги, ако няма други 

желаещи за изказване закривам редовното заседание на общински съвет – Кубрат! 

Благодаря ви! 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/   

/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

    

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    /п/  

   / Елис Софта-Мехмед /  


