ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019г. – 2023г.
=======================================================
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От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 30.06.2020 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) във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация /Мандат 2019г.-2023г./.
Присъстваха: 21 общински съветници.
Присъстваха още: Алкин Неби - кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз – зам.кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов – зам.-кмет на Община Кубрат,
служители в общинска администрация, кметове на кметства и кметски наместник,
Д-р Павлина Мичева – Управител на „МБАЛ -Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат, Даниела
Николова - гл. счетоводител на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат, Метин Мехмедов
– Управител на В и К „Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат, Ирена Даскалова –
съставил отчета на В и К „Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат, Руси Русев –
управител на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, Исмаил Абтулов – Председател
на училищното настоятелство в село Равно, граждани на община Кубрат и медии.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми господин кмет,
Уважаеми заместник-кметове, представители на общинска администрация,
Уважаеми кметове по населени места, представители на медиите,
Приветствам ви с добре дошли на редовно заседание на Общински съвет – гр.
Кубрат, което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Регистрирани са всички
общински съветници, имаме кворум, може да вземаме законови решения. Преди да
открием заседанието предлагам да включим в дневния ред допълнителна точка, която
беше разпратена по имейлите след общото събрание на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891“ гр. Кубрат и поради което се отложи и днескашното заседание, за да може поскоро да вземем това решение и читалището ни да се разплати.
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Който е съгласен с така направеното предложение за дневния ред с допълнителна
точка, моля да гласува с вдигане на ръка.
Проведе се гласуване...
Общинският съвет - Кубрат, с 21 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” няма,
прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета
на Община Кубрат за 2019 година.

Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат

2.

Хюсеин Юмеров Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г. на “МБАЛ
Председател на ОбС- Кубрат” ЕООД гр. Кубрат.
Кубрат

3.

Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г. на В и К
“Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат.

Хюсеин Юмеров Председател на ОбСКубрат

4.

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 Алкин Неби – Кмет
година.
на Община Кубрат

5.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Хюсеин Юмеров Наредба № 11 за определянето и администрирането на
Председател на ОбСместните такси и цени на услуги на територията на
Кубрат
Община Кубрат.

6.

Допълнение и изменение в Допълнителните разпоредби на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на Алкин Неби – Кмет
местните такси и цени на услуги на територията на на Община Кубрат
Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат.

7.

Закриване на Начално
Хилендарски“ село Равно.

училище

„Свети

Паисий Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
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8.

Предоставяне за управление на общински имот.

Женифер Пойраз –
Заместник – кмет на
Община Кубрат

9.

Продажба на незастроен имот в с. Севар.

Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат

10.

Продажба на поземлен имот на собственика на законно Алкин Неби – Кмет
построена сграда в с. Мъдрево.
на Община Кубрат

11.

Женифер Пойраз –
Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните
Заместник – кмет на
територии на Община Кубрат за земеделско ползване.
Община Кубрат

12.

Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне Хюсеин Юмеров овластяването като управител на ВиК “Меден кладенец“ Председател на ОбСЕООД - гр. Кубрат на Метин Мехмедов.
Кубрат

13.

Приемане декларация от Общински съвет – Кубрат
Хюсеин Юмеров относно
предприемане
на
незабавни
мерки
за
Председател на ОбСрехабилитация на републикански пътища на територията
Кубрат
на Община Кубрат.

14.

Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския
бюджет в размер на 187 791,53 (сто осемдесет и седем
хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 53 ст.) лв. на
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат.

15.

РАЗНИ

Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! „Против“ и „въздържал се“ няма.
Продължаваме по дневния ред. Първа точка докладва господин Неби! Приемане на
Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2019 година.
Заповядайте, господин Неби!
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за
2019 година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат
АЛКИН НЕБИ: Благодаря, уважаеми господин Председател на Общински съвет – гр.
Кубрат, уважаеми съветници, кметове по населени места, общинска администрация,
гости, жители на община Кубрат.
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Неби!
Колеги, нека да чуем и становища на комисиите. Господин Байрактаров – Комисия по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).

Становища на двете съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални
дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ):

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
На 25.06.2020г. се проведе редовно заседание на двете комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията
по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).
По разгледания дневен ред по точка първа членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложението за решение:
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ–7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ – няма ;
„въздържал се“ - няма ;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!
Господин Мехмед нека да чуем и вашето становище на двете съвместни комисии Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред
и местно самоуправление (КЗЕОРМС).

Становища на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на
стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията
по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС):
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка първа членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси във връзка с първа точка от
дневния ред, относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на
Община Кубрат за 2019 година? Не виждам желаещи за въпроси, изказвания.
Гласуването е поименно. Зачитам имената по списък…
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Проведе се поименно гласуване…
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
против
за
за
за
за
за
за
против
против
против
против
за
против
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 96
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал.ал.1-3 и ал.5 от
Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.65 и чл.66, ал.3 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, чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за изпълнението на бюджета на Община Кубрат към
31.12.2019 г. (съгласно Приложение „Доклад-отчет 2019“).
2. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат
към 31.12.2019 г. (съгласно Приложения B3_2019_4_6703, BALANCE-2019-IV6 / 62

6703,
10-30_tekushti_remonti_2019_4_6703,
Capital_2019_4_6703,
KR_2019_4_6703,
ZO_2019_4_6703,
commitement_2019_4_6703,
Intragovernment_Flow_2019_4_6703,
POS_ustroistva_3_2019_4_6703,
predstavitelni_razhоdi_2019_4_6703,
prosr_3_2019_4_6703,
razshifr_§§31_3_2019_4_6703, Spravka izp.plan-smetka TBO_2019_4_6703,
Spravka
neusv.nalichni
sredstva
MD_2019_4_6703,
Total_Cash_Report_2019_4_6703, Naturi_3_2019_4_6703 ).

3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г.
(съгласно Приложения „Отчет за дълга към 31.12.2019 г.“ и Prilojenie № 14).
4. Приема годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от
Европейския
съюз
към
31.12.2019
г.
(съгласно
Приложение
IB3_2019_4_6703_KSF,
IB3_2019_4_6703_RA,
IB3_2019_4_6703_DES,
IB3_2019_4_6703_DMP).
5. Приема отчет за командировките на кмета към 31.12.2019 г. съгласно
Приложение „Отчет за командировките на кмета на община Кубрат към
31.12.2019г.“).
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и
областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 6
(шест), „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 6 /шест/ гласа „против“ и 15 /петнадесет/ гласа „за“ точка
първа е приета. Преминаваме колеги към точка втора от дневния ред, която докладвам
аз, относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г. на “МБАЛ - Кубрат”
ЕООД гр. Кубрат.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр.
Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат
Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, първо становището на комисиите. Д-р Мичева е сред
нас, ако има въпроси сме на разположение. Господин Байрактаров, становището на
двете съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ! Заповядайте!

Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянните
комисии, подкрепят предложението за решение относно: Приемане на Годишен
финансов отчет за 2019г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашите две
становища на комисиите - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка втора членовете на комисиите подкрепят така направеното
предложението за решение, относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г.
на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр. Кубрат.

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка втора от дневния
ред? Не виждам такива… Д-р Мичева, ако искате поне на кратко да добавите във
връзка с изминалия период.
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Д-Р ПАВЛИНА МИЧЕВА: Много трудни месеци болницата преживя, много сериозен
стрес и много сериозни финансови проблеми. Но така или иначе каквото за другите
това и за нас. Искам да изразя благодарност на хората, лично дарили средства за
болницата във връзка с епидемията от коронавирус /COVID-19/ и за някои юридически
лица /ЮЛ/ от областта. Ако позволите мога да ги изчета, ако искате мога да ги дам
разпечатан списък. Но да уважим хората:
- От РЗИ – Разград – защитни облекла, предпазни маски, очила.
- От д-р Ченко Сотиров /зъболекар/ от гр. Русе – 20 /двадесет/ предпазни шлема.
- От съдия Петрова – 500 /петстотин/ лева.
Чета ги хронологично, както и когато са постъпили.
- От лекарския съюз – защитни очила, две кутии маски.
- От Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ – 200 /двеста/ броя маски, 80
/осемдесет/ литра дезинфектант, 100 /сто/ литра спрей, пак дезинфектант, 200 /двеста/
броя гащеризони, ръкавици на обща стойност около 5000 /пет хиляди/ лева.
- От РЗИ гр. Разград – пак защитни шлемове и облекла на стойност около 1300 /хиляда
и триста/ лева.
- От Български лекарски съюз /БЛС/ – по същия начин ръкавици, маски, предпазни
костюми на стойност 600 /шестстотин/ лева. От БЛС пак гащеризони, ръкавици….
- Лично от Рене Мехмедова 100 /сто/ лева.
- От „Хювефарма“ две инфузионни помпи за 3 420 /три хиляди четиристотин и
двадесет/ лева.
- От община Кубрат 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева и 200 /двеста/ лева. Благодаря
на всички общински съветници, на Председателя на Общински съвет – Кубрат и на
Кмета на община Кубрат за тези пари, които са в резултат на ваш доброволен акт за
отношение към болницата. С тях закупихме сет гастроентерологичен на стойност
25 200 /двадесет и пет хиляди и двеста/ лева.
- От РЗИ – гр. Разград 1600 /хиляда и шестстотин/ защитни маски, 20 /двадесет/ броя
дезинфектант.
- От Алкин Неби - 1000 /хиляда/ лева.
- От Мирослав Йорданов – 500 /петстотин/ лева.
- От Хасан Хасанов – 1000 /хиляда/ лева.
- От Ганка Иванова – 500 /петстотин/ лева.
- От Милена Йорданова – 100 /сто/ лева.
- От Бюлент Адемов – 100 /сто/ лева.
- От „Нурка ойл“ – 100 /сто/ лева.
- От Назиме Вернер от чужбина – 200 /двеста/ лева.
- От Мерлин Халилова от чужбина 250 /двеста и петдесет/ евро.
- От Айлин Халилова - 100 /сто/ лева.
- От Държавния резерв за 4000 /четири хиляди/ лева медицински консумативи и
оборудване.
- И 1000 /хиляда/ маски от РЗИ – гр. Разград.
Общата сума на даренията за болницата, приравнени са на стойност 52 888 /петдесет и
две хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева. Благодаря на всички! Сметките на
общината и на болницата са отворени, защото явно борбата с вируса не е приключила и
ще продължи дълго и мъчително и персоналът непрекъснато трябва да е защитен по
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най-безупречният начин, да има дезинфекционни материали и за пациентите, и за
работещите в болницата. И дано да нямаме сериозни проблеми с персонала, който е на
сериозна възраст и е много уязвим. И населението да бъде така предпазливо, умно и
отговорно да не допуска разпространението на инфекцията. Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря и аз! Колеги, ако няма други въпроси да преминем
към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за приемане на
годишния отчет за 2019 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр. Кубрат, моля да гласува с
вдигане на ръка…
Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 97
Постъпила е Докладна записка с вх.№УД-01-15-103/18.05.2020г. от д-р Павлина
Мичева - управител на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр. Кубрат относно годишният
финансов отчет на дружеството за 2019г.
Дружеството е приключило 2019г. с положителен счетоводен финансов резултат
в размер на 6 715,94 /шест хиляди седемстотин и петнадесет лева и деветдесет и четири
стотинки/ лв. и балансова загуба в размер на 1175, 70 /хиляда сто седемдесет и пет лева
и седемдесет стотинки/ лв. след приспадане на данъци.
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2019 година е
подаден по електронен път на 14.05.2020 г., с вх.№14096728 в Националния
статистически институт.
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов
резултат и годишния корпоративен данък е предадена по електронен път с вх. №
1700И0090388 от 14.05.2020г. в ТД на НАП Варна, офис Разград.
Годишният корпоративен данък в размер на 7 891,64 /седем хиляди осемстотин
деветдесет и един лев и шестдесет и четири стотинки/ лв. е внесен в ТД на НАП Варна,
офис Разград в законовият срок.
Финансовият отчет за 2019 година е одитиран от д.е.с. Теодоси Георгиев.
Приложени са :
- Годишен финансов отчет за дейността на „МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат за 2019г.,
състоящ се от: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните
потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение към ГФО, съгласно чл. 29, ал. 6 от
Закона за счетоводството.
- Доклад за дейността на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр. Кубрат през 2019г.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 3 и т.
5 от ТЗ, във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 и т.5 от Наредба № 8 на Общински съвет – Кубрат
за осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества
с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел, в качеството му на Общо събрание на дружеството,
Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Приема Годишния Финансов отчет на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД гр.
Кубрат за 2019г.;
2. Приема резултата на дружеството за 2019г. в размер на: -1 175, 70 /хиляда
сто седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лв. за отнасяне в общите резерви
на дружеството.
3. Освобождава от отговорност за отчетната 2019г. управителя на “МБАЛ Кубрат” ЕООД гр. Кубрат - д-р Павлина Мичева.
4. Определя за одитор на дружеството д.е.с. Теодоси Георгиев от
„Специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61” ООД гр. София за
извършване на независим финансов одит за 2020г., като задължава управителя д-р Павлина Мичева, да извърши необходимите действия по възлагане и
извършване на одита.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и
областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „Въздържали се“ няма, точката
е приета единодушно. Преминавам към трета точка от дневния ред, която е за
финансовия отчет за 2019 година на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат.
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Приемане на годишен финансов отчет за 2019г. на В и К “Меден кладенец” ЕООД
- 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: Господин Байрактаров, нека да чуем становището на двете
съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ.

Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
По точка трета след проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Приемане на
Годишен финансов отчет за 2019г. на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем становището на
двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка трета членовете на комисията подкрепят така направеното
предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси, желаещи за изказване относно
финансовият отчет на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат? Не виждам такива…
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка…
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 98
Постъпила е докладна записка с вх.№ УД-01-09-79/17.06.2020г. от Метин
Мехмедов - управител на ВиК “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат, относно приемане
на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.
Дружеството е приключило 2019 година с положителен финансов резултат в
размер на 2 476 763, 80 /два милиона четиристотин седемдест и шест хиляди
седемстотин шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/ лв. след приспадане на
данъци. Печалбата е в резултат на безвъзмездно финансиране от Община Кубрат във
връзка с взето решение №508 по Протокол №50 от проведено заседание на Общински
съвет – Кубрат на 12.12.2018г.
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Годишният финансов отчет се подава по електронен път в Националния
статистически институт и Националната агенция по приходите.
Годишният корпоративен данък е в размер на 3 541, 30 /три хиляди петстотин
четиридесет и един лев и тридесет стотинки/ лв. поради счетоводни операции по
покриване на загуби от минали години. Финансовият отчет не е одитиран.
Приложени са :
- Годишен финансов отчет на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат за 2019г.,
състоящ се от: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните
потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение към ГФО, съгласно чл. 29, ал. 6 от
Закона за счетоводството.
- Доклад за дейността на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат за 2019г.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 3 и т.
5 от ТЗ, във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 и т. 5 от Наредба № 8 на Общински съвет – Кубрат
за осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества
с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел, в качеството му на Общо събрание на дружеството,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Годишния финансов отчет на ВиК “Меден кладенец” ЕООД- гр.
Кубрат за 2019 година.
2. Приема резултата на дружеството за 2019 година за покриване на загуби от
минали години.
3. Освобождава от отговорност за отчетната 2019 година – Метин Мехмедовуправител на ВиК “Меден кладенец” ЕООД- гр. Кубрат.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – 5 (пет).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петима „въздържали си“ точка трета от дневния ред е
приета, колеги. Преминаваме към точка четвърта. Относно: Актуализация на бюджета
на Община Кубрат за 2020 година. Докладва господин Неби. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.
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 Неби! Господин Байрактаров, нека да
чуем становищата на комисиите - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ!

Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
По точка четвърта вносителят на докладната записка господин Алкин Неби –
кмет на община Кубрат, предложи към Актуализацията на бюджета да се
допълнят още две актуализации във връзка с входирани две докладни записки, а
именно:
1. Докладна записка от Метин Барзат – Директор на ДСХ с. Тертер, входирана в
деловодството на община Кубрат с вх.№УД-03-07-77/12.06.2020г.
2. Докладна записка от Ахмед Камбер – Директор на ОП „Социални услуги“,
входирана в деловодството на община Кубрат с вх.№УД-03-07-85/23.06.2020г.
Актуализацията следва да бъде допълнена с направените предложения. Също така
следва да бъде допълнен и изменен поименният списък на капиталовите разходи за
2020г. – Приложение №4.
Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното
предложение с двете нови допълнения към Актуализацията на бюджета на Община
Кубрат за 2020 година. Пристъпи се към гласуване:

КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря господин, Байрактаров! Господин Мехмед, нека да
чуем становищата на двете съвместни комисии - - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка четвърта вносителят на докладната записка господин Алкин Неби –
кмет на община Кубрат, предложи към Актуализацията на бюджета да се
допълнят още две актуализации във връзка с входирани две докладни записки, а
именно:
1. Докладна записка от Метин Барзат – Директор на ДСХ с. Тертер, входирана в
деловодството на община Кубрат с вх.№УД-03-07-77/12.06.2020г.
2. Докладна записка от Ахмед Камбер – Директор на ОП „Социални услуги“,
входирана в деловодството на община Кубрат с вх.№УД-03-07-85/23.06.2020г.
Актуализацията следва да бъде допълнена с направените предложения. Също така
следва да бъде допълнен и изменен поименният списък на капиталовите разходи за
2020г. – Приложение №4.
Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното
предложение с двете нови допълнения към Актуализацията на бюджета на Община
Кубрат за 2020 година. Пристъпи се към гласуване:

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 5;
„против“ - 1;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване? Въпроси, относно
актуализацията на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.?
Не виждам желаещи. Както става ясно на комисии бяха допълнени още две
актуализации във връзка с входирани две докладни записки, които колегите зачетоха.
Гласуването е поименно, колеги. Преминаваме към списъка. Зачитам имената по
списък...
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Проведе се поименно гласуване…

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
против
за
за
за
за
за
за
против
против
против
против
за
против
за
за
за
за
за

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 99
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал.ал.1, 2 и 3 от
Закона за публичните финанси, чл.54, ал.ал. 1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет, и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2020 г., както следва:
-

Увеличава приходната част на бюджета с 8 323 лв., както следва:
1.1. Увеличава приходен § 36-19 Други неданъчни приходи с 2 438 лв.
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1.2. Увеличава приходен §45-01 Текущи помощи и дарения от страната с
5 200 лв.
1.3. Увеличава приходен § 46-70 Други текущи помощи и дарения от
чужбина с 685 лв.
-

Увеличава разходната част на бюджета с 8 323 лв., както следва:

1.1. Намалява разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност
122 Общинска администрация с 2 088 лв., както следва:
1.1.1. намалява §10-98 Други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи с 2 088 лв.
1.2.Намалява разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност 123
Общински съвети с 15 000 лв., като:
1.2.1. намалява разходен §02-01 за нещатен персонал, нает по трудови
правоотношения с 12 000 лв.;
1.2.2. намалява разходен § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за
ДОО с 2 000 лв.
1.2.3. намалява разходен § 05-60 здравноосигурителни вноски от
работодатели с 1 000 лв.
1.3. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Отбрана и
сигурност“, дейност 239 Други дейности по вътрешна сигурност, като:
1.3.1. намалява разходите по разходен §10-98 Други разходи,
некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи с 1 630 лв.
1.3.2. увеличава разходите по разходен §52-03 Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения с 1 630 лв.
1.4. Намалява разходите във функция „Образование“, дейност 311 Детски
градини с 23 015 лв., както следва:
1.4.1. Намалява разходите по § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 8 000 лв.
1.4.2. Намалява разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 15 015 лв.
1.5. Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 332
Общежития с 29 856 лв., като:
1.5.1. Увеличава разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 29 856 лв.

1.6. Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 389 Други
дейности по образованието с 1 200 лв., както следва:
1.6.1. Увеличава разходите по §42-19 Други текущи трансфери за
домакинствата с 1 200 лв.
1.7. Увеличава разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане
и грижи“, дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания с 200 лв., като:
1.7.1. увеличава разходите по разходен §10-15 материали с 200 лв.
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1.8. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 412
Многопрофилна болница за активно лечение с 28 785 лв., както следва:
1.8.1 увеличава разходите по §43-02 за осъществяване на болнична помощ с
3 785 лв.;
1.8.2. увеличава разходите по §55-01 капиталови трансфери за нефинансови
предприятия с 25 000 лв.
1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 604
„Осветление на улици и площади“ с 6 000 лв., както следва:
1.9.1. увеличава разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 6 000 лв.
1.10. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619
„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
със 17 015 лв., като:
1.10.1. увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 17 015 лв.;
1.11. Увеличава разходите във функция „Почивно дело, култура и
религиозни дейности“, дейност 738 „Читалища“ с 1 500 лв., като:
1.11.1. увеличава разходите по §45-00 Субсидии и други текущи трансфери
за ЮЛНЦ с 1 500 лв.
1.12. Намалява разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, дейност 759 „Други дейности по културата“ с 11 180 лв., както следва:
1.12.1. намалява разходите §10-98 Други разходи, некласифицирани в
другите параграфи и подпараграфи с 10 000 лв.;
1.12.2. намалява разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 1 180 лв.
1.13. Намалява разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, дейност 745 „Обредни домове и зали“ с 12 533 лв., както следва:
1.13.1. намалява разходите по §10-98 Други разходи, некласифицирани в
другите параграфи и подпараграфи с 12 533 лв.
1.14. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция
„Икономически дейности и услуги“, дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища“, както следва:
1.14.1. намалява разходен § 10-20 външни услуги с 200 000 лв.;
1.14.2. увеличава разходен § 52-05 придобиване на стопански инвентар с
200 000 лв.
1.15. Намалява разходите във функция „Разходи, некласифицирани в другите
функции“ с 12 417 лв., както следва:
1.15.1. Намалява разходите по § 22-24 Разходи за лихви по други заеми от
страната 12 417 лв.
1.16. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“,
както следва:
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1.16.1. Намалява разходите по § 10-16 Вода, горива и енергия с 3 000 лв.
1.16.2. Намалява разходите по § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер с
2 000 лв.
1.16.3. Увеличава разходите по § 52-03 придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 1 700 лв.
1.16.4. Увеличава разходите по § 52-05 Придобиване на стопански инвентар с
3 300 лв.
1.17. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 540 „Домове за стари хора“, както следва:
1.17.1. Намалява разходите по § 52-03 придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 926 лв.
1.17.2. Увеличава разходите по § 52-05 Придобиване на стопански инвентар с
926 лв.
ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи
/съгласно Приложение №4/.
Настоящото решение да бъде да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и
областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6
(шест) , „въздържал се” – няма

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 6 /шест/ гласа „против“ и 15 /петнадесет/ гласа „за“ точка
четвърта от дневния ред е приета, колеги. Преминаваме към пета точка от дневния ред,
която докладвам аз, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кубрат.
ПО ТОЧКА ПЕТА:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат
Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, становища на комисиите. Господин Байрактаров становището на двете съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ!
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Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложение
за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Орхан Мехмед, нека да чуем и вас.
Становището на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка пета членовете на постоянните комисии също подкрепят така
направеното предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кубрат.

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване, относно
допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Кубрат? Не виждам такива. Който е съгласен
с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка…
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Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 100
От 16 февруари 2019 г. по отношение на всички държави членки на ЕС влезе в
сила и е задължителен за прилагане Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на
гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални
документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
/Регламента/.
I. Причини, които налагат приемането на Проект за изменение и
допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.
Регламентът въвежда изготвянето на многоезични стандартни удостоверения
към официални документи, издадени от органите на държава членка в съответствие с
националното ѝ право. Предназначението на многоезичните стандартни
удостоверения е да се улесни преводът на официалните документи, към които са
приложени и същите не циркулират като самостоятелни документи между държавите
членки.
В тази връзка за Община Кубрат възниква задължение за издаване на следните
многоезични стандартни удостоверения по утвърдени с Регламента образци,
удостоверяващи фактите:
1. Раждане, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение –
улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ I към Регламента;
2. Смърт, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение – улеснение
на превода ПРИЛОЖЕНИЕ III към Регламента;
3. Брак- чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение – улеснение на
превода ПРИЛОЖЕНИЕ IV към Регламента;
4. Брачна дееспособност - чрез издаване на Многоезично стандартно
удостоверение – улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ V към Регламента;
5. Семейно положение - чрез издаване на Многоезично стандартно
удостоверение – улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ VI към Регламента;
6. Местоживеене и/или местопребиваване – чрез издаване на Многоезично
стандартно удостоверение – улеснение на превода ПРИЛОЖЕНИЕ X към Регламента.
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Сега действащата Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат не предвижда
събиране на такси за предоставяне на административните услуги по издаване на
многоезични стандартни удостоверения за официалните документи относно раждане,
смърт, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение) и местоживеене
и/или местопребиваване.
Предвид горното е необходимо самата Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат да бъде допълнена, като бъдат предвидени такси за предоставяне на
административните услуги, посочени по горе.
С оглед изложеното, в Раздел VII, Такси за административни услуги предлагам:
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 30, със следното съдържание: „Издаване
на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към удостоверение за
раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис извлечение от
акт за раждане – 5 лева.”.
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 31, със следното съдържание: „Издаване
на многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към удостоверение за
сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за граждански брак – 5 лева.”.
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 32, със следното съдържание: „Издаване
на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис – извлечение от акт
за смърт – 5 лева.”.
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 33, със следното съдържание: „Издаване
на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност, към
удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 10 лева.”.
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 34, със следното съдържание: „Издаване
на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение
за семейно положение – 3 лева.”.
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 35, със следното съдържание: „Издаване
на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение
за семейно положение, съпруг/а и деца и удостоверение за семейно положение,
съпруг/а и родствени връзки – 5 лева.”.
В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 36, със следното съдържание: „Издаване
на
многоезично
стандартно
удостоверение
за
Местоживеене
и/или
Местопребиваване, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към
удостоверение за настоящ адрес – 3 лева.”.
II. Цели, които се поставят при приемането на Проекта за изменение и
допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.
Проектът има за цел синхронизацията и привеждането на Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Кубрат в съответствие с европейското законодателство и по-специално с
Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за
насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията
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за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1024/2012г.
На следващо място с Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Кубрат да обезпечи разходите, които се извършват от администрацията на
Община Кубрат за предоставяне посочените по-горе административни услуги.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Проекта за
изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от
06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване
на изискванията за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз и
за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012г., с цел допълнително улесняване на
свободното движение на официални документи в рамките на Съюза държавите членки
гарантират, че таксата за получаване на многоезично стандартно удостоверение не
надвишава цената на изготвяне на многоезичното стандартно удостоверение или на
официалния документ, към който удостоверението е прикрепено, в зависимост от това
коя е по-ниска.
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кубрат. Калкулираната цена е достатъчна за покриване на
разходите, които ще реализира Община Кубрат, във връзка с предоставянето на
конкретните услуги.
IV. Очаквани резултати от приемането на Проекта за изменение и
допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.
В следствие приемането на Наредба № 11 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат, се очаква да се
увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните такси за предоставяне на
административните услуги, свързани с издаването на многоезични стандартни
удостоверения за официалните документи относно раждане, смърт, брак (включително
брачна дееспособност и семейно положение) и местоживеене и/или местопребиваване,
както и за погребения.
V. Анализ на съответствието на Проекта за изменение и допълнение на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кубрат.
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба №11 е в
съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския
съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление.
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Изготвеният проект е в съответствие с изискванията на чл.26 от Закона за
нормативните актове и е публикуван на интернет страницата на Общински съвет –
Кубрат на 02.04.2020г. В законовия 30 дневен срок не са постъпили предложения,
възражения по предложения проект.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
Местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.37, ал.3 от Закона за нормативните
актове /ЗНА/, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат.
1.1 Допълва чл. 38, ал. 1 със следните точки:
30. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към
удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и
препис извлечение от акт за раждане – 5 лева.
31. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към
удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за граждански
брак – 5 лева.
32. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис –
извлечение от акт за смърт – 5 лева.
33. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна
дееспособност, към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в
чужбина – 10 лева.
34. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение,
към удостоверение за семейно положение – 3 лева.
35. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение,
към удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца и удостоверение за семейно
положение, съпруг/а и родствени връзки – 5 лева.
36. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за Местоживеене и/или
Местопребиваване, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към
удостоверение за настоящ адрес – 3 лева.
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.
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Резултати от гласуването: „за”- 21 (двадесет и един), „против” - няма,
„въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „въздържали се“ няма. Точката
е приета с 21 /двадесет и един/ гласа „за“. Преминаваме към точка шеста от дневния
ред. Докладва господин Неби. Заповядайте!
ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Допълнение и изменение в Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат на Общински съвет-Кубрат.

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 Неби! Господин Байрактаров,
становището на двете съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ!

Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложение
за решение относно: Допълнение и изменение в Допълнителните разпоредби на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат.

КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, нека да
чуем становището на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
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По точка шеста членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение относно: Допълнение и изменение в
Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат на Общински
съвет-Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Мехмед! Колеги, въпроси, желаещи за
изказване, становища? Д-р Белинов, заповядайте!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз искам само да благодаря на господин кмета, на
общинските съветници, че приехте нашето предложение по отношение на тротоарното
право. Реагирахте остро в началото, явно сутринта е по-мъдра от вечерта. Мисля, че е
правилно решението.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, ако има… не виждам! Господин Неби,
заповядайте!
АЛКИН НЕБИ: Да, и аз благодаря! Няма значение от кого е решението – наше, ваше.
Крайно време е тези думички да не ги използваме. Въпросът е да бъдем полезни на
гражданите на община Кубрат. Като и на комисиите го казах и го потвърждавам след
направен разчет на разходите направени от миналата година и тази година по време на
извънредното положение, от детски градини и детски ясли най-вероятно ще имаме
предложение, родители останали без работа впоследствие на ковид /COVID-19/ да
бъдат освободени от такса. Всичко зависи от отчета и от разчета. Идеята ни е, без да
ощетяваме никого да бъдем в полза на гражданите на община Кубрат. Благодаря ви!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Становища, препоръки?
Не виждам такива, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с
вдигане на ръка…
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 101
Основното съображение за приемането на общия административен акт е
ограничаване на финансовите последици за местния бизнес, който поради въведените
противоепидемични мерки не осъществява дейност.
1.Мотиви:
На 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание на Република България бе
обявено извънредно положение. Впоследствие бяха издадени редица заповеди,
както от страна на Министъра на здравеопазването, с които бяха наложени
ограничения върху част от бизнеса в града, които ще доведат до финансови загуби
и съответно ще го поставят в тежко икономическо положение, което от своя
страна ще рефлектира и върху пазара на труда, а от там и върху гражданите.
Считано от 14.05.2020г.с Решение №325 Министерски съвет се въведе извънредна
епидемична обстановка до 15.06.2020г.
Изложените факти дават основание да се приложи хипотезата на чл.73 от АПК:“
Когато неотложно трябва да се издаде общ административен акт за
предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с националната
сигурност и обществения ред, за осигуряване на живота, здравето и имуществото
на гражданите, може да не се спазят някои от разпоредбите на този раздел за
уведомяване и участие на заинтересованите лица в производството по издаване на
акта. В тези случаи в хода на изпълнението на акта се оповестяват съображенията
за издаването му.“
2.Цели, които се поставят с изменението на Наредбата:
Освен предприетите мерки на национално ниво за ограничаване
разпространението на вируса и мерките за бизнеса, считам че Община Кубрат,
следва да предприеме допълнителни мерки за защита на местния бизнес, чрез
освобождаване заплащането на дължими местни такси като тротоарно право,
визирано в чл.19, ал.4, т.4, б.“б“, предложение първо, от раздел II от Наредба № 11
на Общински съвет-Кубрат б.“б“ на месец на кв.м- за града – 2,00 лв.- за селата –
1,00 лв. Съгласно чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския
съвет с това право е в съответствие с неговата същност като орган на местното
самоуправление – избран пряко от населението, осъществяващ политиката за
изграждане и развитие на общината, с оглед осъществяването на дейностите по
чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), както и на други дейности, определени със закон. В тази връзка
Общинският съвет е компетентен да определя политиката на общината по
самостоятелното осъществяване на всички въпроси от местно значение, които
законодателят е предоставил в компетентност на общините, в т.ч. и местните
финанси.
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Съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ освобождаването от такси се извършва по ред,
определен в Наредбата. В действащата Наредба на Община Кубрат такъв ред не е
предвиден, но това не лишава от компетентност Общинския съвет да приеме
такова решение. В случая следва да се приложи общия ред за вземане на Решения.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата:
Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата:
Стабилизиране на бизнес средата.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Изменението на Наредбата не противоречи на норми с по-висока степен и на
европейското законодателство.
Доколкото това решение представлява общ административен акт, то следва да се
приложи реда за приемане на общи административни актове (чл.65- чл.74 от
АПК).
Проектът на Общ административен акт е публикуван на 05.06.2020г. на сайта на Община
Кубрат. На основание чл.26, ал.4, предл.2-ро от ЗНА в законовият 14-дневен срок не са
постъпили възражения и предложения. В предвид гореизложеното и на основание с
чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.6 от ЗМДТ, 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. Дава съгласие да се допълнят и изменят Допълнителните разпоредби на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат, както
следва:
§2. Ползвателите на услугата - тротоарно право се освобождават от таксата
дължима по чл. 19, ал.4, т.4, б.“б“, предложение първо от Наредба № 11 на ОбСКубрат считано от 01.06.2020г. до края на 2020г.
§3. Ползвателите на услугата - тротоарно право съгласно чл. 19, ал.4, б.“б“
от Наредба № 11 на ОбС-Кубрат считано от 01.01.2021г. до края на 2021г., дължат
такса в размер на 50% на от дължимата съгласно чл. 19, ал.4, т.4, б.“б“ ,
предложение първо от Наредба № 11 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да изготви образец на заявлениедекларация, за желаещите, да се възползват т.1 от настоящото решение.
3. На основание чл.74 във връзка с чл.73 и чл.60 от АПК, допуска
предварително изпълнение на решението с оглед необходимостта от целесъобразно
управление по време на икономическа криза и запазване на имуществото на
гражданите.
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Разпореждането за предварителното изпълнение подлежи на оспорване в 3дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
АПК.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от гласуването: „за”- 21 (двадесет и един), „против” - няма,
„въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С пълно мнозинство точка шеста от дневния
ред е приета. Преминаваме към точка седма, относно: Закриване на Начално училище
„Свети Паисий Хилендарски“ село Равно. Заповядайте, господин Неби!

ПО ТОЧКА СЕДМА:
Закриване на Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ село Равно.
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 Неби! Нека да чуем становището на
комисиите. Господин Байрактаров – становище на двете съвместни комисии - КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ!
Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
По точка седма след станалите разисквания: Закриване на Начално училище
„Свети Паисий Хилендарски“ село Равно, становището на съвместните комисии е:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето
становище - становището на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
След станалите разисквания по точка седма: Закриване на Начално училище
„Свети Паисий Хилендарски“ село Равно, становището на съвместните комисии е:

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, преди да преминем към гласуване или
въпроси, искам да поканя господин Абтулов – бивш директор на училището и
Председател на училищното настоятелство, да ви каже две думи за … успокоение може
би! Заповядайте, господин Абтулов!
ИСМАИЛ АБТУЛОВ: Присъствам на тази сесия като дългогодишен учител, директор
на училището и настоящ Председател на училищното настоятелство от 1993 година. За
мен днешният ден е много тъжен. Не съм на сесия, а съм на погребение! Погребваме
едно образователно дело, което има 160 /сто и щестдесет/ годишна история в
територията на село Равно, но изход няма! Макар, че ми е тъжно, искам да изкажа и
благодарност на община Кубрат. Ние отскоро сме в община Кубрат. Имаше много
опити за закриване на това училище, но последните четири години, общината в Кубрат
прояви толерантност, като запази училището от 10 /десет/ до 15 /петнадесет/ деца. В
Равно, не че няма деца! Училищното настоятелство всяка година изплаща стипендии на
44 /четиридесет и четири/ деца. Но голяма част от децата заминаха за Разград, запазват
си жителството в Равно, но голяма част сега, тази и следващата година – 20 деца ще
бъдат в Глоджево. Нито едно дете не идва в Кубрат, макар че в точка трета пише в
решението, се казва, че: „Задължителната документация на Начално училище“ Свети
Паисий Хилендарски“, да се приеме от Директора на Основно училище „ Христо
Смирненски“ град Кубрат и да се съхранява в архива на училището“. Сега, това е моето
трето училище, което закривам. Първото училище беше в Писанец, второто – в
Каменово, третото – в моето село. Аз от 40 /четиридесет/ години живея в Равно. Но в
едно училище освен задължителната документация, се оформя и документация, която
има информационен характер. Там са описани дейности, мероприятията, ролята на
отделните общини. Винаги сме правили така. Най-напред влизаме в контакт с
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държавния архив. Идва с група за експертиза, с тази експертиза, се отделя, кои
документи са задължителни, за да се пазят от приемното училище. Останалата
документация, която е с информационен характер, по опис с протокол се предава на
държавния архив за ползване от поколенията, които след години могат да се
интересуват от образователното дело. Аз мисля че общината вече няма да има
финансови задължения към това училище. Училищното настоятелство ще влезе в
контакт с държавния архив. Настоятелството ще поеме този ангажимент да плати и да
извика експертна комисия, която да отдели с участието на учителите и директора на
училището информационните документи и задължителните документи и след това с
протокол да се предадат на Основно училище „ Христо Смирненски“ град Кубрат. Що
се касае за сградния фонд, сградата е публична общинска собственост, в общината няма
човек в Равно, освен кмета… значи контрол върху състоянието на сградата ще се
упражнява от кмета. Никак не е малка работа. Плюс това дворното място в двора на
училището е 10 /десет/ декара и е в центъра на селото. Ако не се поддържа, ако не се
полагат грижи, това ще бъде едно ронище в центъра на селото. Абсолютно нищо не
може да направи и кмета. Тук, ние трябва да търсим съдействие, съвместно от
училищното настоятелство и общината. Да намерим начин за поддържане на тази площ
хигиената и около сградата. Има една такава точка „При необходимост училищното
настоятелство в село Равно, може да ползва сградата на училището след писмено
заявление до кмета на Община Кубрат“. Училищното настоятелство е сдружение, което
съществува от години. През 1928 година те са направили една справка и те са
отпуснали ниви за нуждите на училищното настоятелство и за строителството на
сграда, плюс това и терен за строителство на сградата. Сега, училищното
настоятелство, годишно, може би е
единственото настоятелство, първото
настоятелство в разградска област, което беше официално със съдебно решение и
регистрирано в регистъра на Министерството на правосъдието за юридическите лица с
нестопанска цел /ЮЛНЦ/. И то, това настоятелство ще продължава да работи в полза на
учениците, в полза на детската градина. Годишно провеждаме четири заседания: на
съвета на настоятелите и едно общо събрание. За тези нужди има нужда от помещения,
сграда. Плюс това имаме и инвентар, който е собственост на настоятелството и този
инвентар е отстъпен на училищното ръководство за безвъзмездно ползване. Всяка
година инвентарът се добавя в счетоводния баланс на настоятелството. Така че, за
всяко заседание, ние не знаем кога ще е насрочим, само по телефона може да
информираме, но още по-добре ще бъде - отзад има една малка сграда – помощна
сграда - само една малка стая и още една малка стая. Тези две стаи – там да разположим
инвентара който ще се ползва от детската градина, може и от кметството и да помислим
как ще функционира тази сграда. Още веднъж се извинявам. Благодаря, но нямаме
настроение!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Абтулов! Бяхте изчерпателен!
Колеги, гласуването и поименно… Ако няма други въпроси, зачитам имената по
списък…

Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
въздържал се
за
за
за
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
въздържал се
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 102
Броят на децата в Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ село Равно е
намалял значително под необходимия минимум съгласно приложение № 7 към чл. 53
от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование. Поради същите причини със Заповед № РД -14 - 63 от
12.07.2018г. на Министъра на образованието и науката, след мотивирано предложение
на кмета на Община Кубрат след Решение № 149 по протокол № 42 от 22.05.2018г.
училището в село Равно беше преобразувано от основно в начално. За учебната
2020/2021 година в училището са записани следния брой ученици по класове:
І
клас – 0 ученика, ІІ клас - 3 ученика, ІІІ клас - 0 ученика, ІV клас – 2 ученика или общо
5 ученика. В детската градина на селото от 2 до 6 години се обучават общо 9 деца. От
направения анализ на родените деца в селата Равно и Каменово няма тенденция за
тяхното увеличение.

32 / 62

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6,
чл. 314, ал. 3, чл. 310, ал. 1, т. 2 и чл. 305 от ЗПУО, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за закриване на Начално училище“ Свети Паисий
Хилендарски“ със седалище – село Равно, ул. "Никола Парапунов" №2, считано
от 15.09.2020 година.
2. Учениците от Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“,
подлежащи на задължително обучение да се пренасочат към Основно училище
„Христо Смирненски“ град Кубрат, като им се осигури безплатен специализиран
транспорт .
3. Задължителната документация на Начално училище“ Свети Паисий
Хилендарски“, да се приеме от Директора на Основно училище „Христо
Смирненски“ град Кубрат и да се съхранява в архива на училището .
4. Сградата на училището, материално–техническата база, както и
стопанисваните земеделски земи в размер на 43.228 декара да се предадат за
стопанисване на Община Кубрат.
4.1. Полученият инвентар, предоставен на училището от училищното
настоятелство в село Равно да се върне с приемно - предавателен протокол.
4.2. При необходимост училищното настоятелство в село Равно, може да
ползва сградата на училището след писмено заявление до кмета на Община
Кубрат.
5. Педагогическите специалисти, да бъдат пренасочени към други учебни
заведения на територията на Община Кубрат.
6. Възлага на кмета на Община Кубрат, да направи предложение пред
Министерството на Образованието и науката за закриване на Начално училище“
Свети Паисий Хилендарски“ със седалище – село Равно, ул. "Никола Парапунов"
№2.
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
Административен съд гр. Разград.

АПК пред

Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 6 (шест).
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 16 /шестнадесет/ гласа „за“ точка седма е приета колеги,
преминаваме към осма точка от дневния ред. Относно: Предоставяне за управление на
общински имот. Докладва Женифер Пойраз – зам.-кмет на община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ОСМА:
Предоставяне за управление на общински имот.
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! Господин Байрактаров – становище на двете
съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ! Заповядайте!
Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
По точка осма след допълнителни разяснения от страна на вносителя на
докладната записка, членовете на комисиите подкрепят така направеното
предложение за решение относно: Предоставяне за управление на общински имот.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето
становище - становището на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка осма след допълнителни разяснения от страна на вносителя на
докладната записка, членовете на комисиите подкрепят така направеното
предложение за решение относно: Предоставяне за управление на общински имот.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно предоставянето на
общинския имот? Не виждам желаещи, гласуването е поименно…
Проведе се поименно гласуване…
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 103
С договори от 26.07.2010г. между Община Кубрат и Министерството на
правосъдието, сключени на основание решения на Общински съвет Кубрат, са
предоставени за управление части от общински имоти на нуждите на Районен съд
Кубрат и Районна прокуратура Кубрат (към този момент), за срок от 10 години.
35 / 62

С измененията на Конституцията на Република България (ДВ, бр.100 от
18.12.2015г.) – чл.130а, ал.2, т.6 недвижимите имоти на съдебната власт преминават в
управление на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Във връзка с изтичане на договорите представляващият Висшия съдебен съвет гн Магдалинчев с писмо с вх.№ УД-02-17-294 от 27.05.2020г. е поискал предоставяне по
реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост на безвъзмездно право
на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Районния съд и Териториалното
отделение на Районната прокуратура, на досега ползваните помещения от общинския
имот.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.14, ал.3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ с
ЕИК 121513231, с адрес София 1000, район Възраждане, ул. Екзарх Йосиф № 12, за
срок от 10 години, част от двуетажна общинска сграда в гр.Кубрат, общ.Кубрат,
обл.Разград, ул.Цар Иван Асен ІІ № 4, с идентификатор 40422.505.1419.1, с
предназначение „За делова и административна дейност”, по КК и КР на града,
одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009 г. на изп.директор на АГКК, описана в
АПОС № 2108 от 2006 г., за нуждите на :

РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ
целия І-ви етаж и стаите на ІІ-ри етаж, без канцеларии 16, 17, 18 и офис срещу
стълбище във вход „А“ (западната част) на сградата, всичките с обща площ от 534,00
кв.м.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РАЗГРАД, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАД, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ - КУБРАТ
стаи 16, 17, 18 и офис срещу стълбище, всичките на ІІ етаж във вход „А“
(западната част на сградата) и 5 стаи с коридор и чакалня на І-я етаж в югоизточната част на
сградата със самостоятелен вход, всичките с обща площ от 176,00 кв.м.
Консумативните разходи, свързани с ползването и поддържането на имота, както
и всички разходи свързани с основни и текущи ремонти, данък сгради и такса смет за
имота, пропорционално на предоставената общинска площ се заплащат от
ПОЛЗВАТЕЛЯ.
2.

Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за
предоставяне на безвъзмездното управление на имота описан в т.1 с Висшия
съдебен съвет, съгласно действащите законови разпоредби и условията по
предходната точка, които в 3-дневен срок от издаването, респективно подписването
им, да предостави в Общинския съвет.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс
Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против” няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 21 гласа „за“ точка осма е приета, колеги! Девета точка от
дневния ред: Продажба на незастроен имот в село Севар. Докладва господин Неби!
Заповядайте!
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Продажба на незастроен имот в с. Севар.
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 Неби! Колеги, становища на
комисиите… Господин Байрактаров – становище на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ!
Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
По точка девета членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Продажба на незастроен имот
в с. Севар.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето
становище - становището на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
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ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка девета членовете на постоянните комисии също подкрепят така
направеното предложение за решение относно: Продажба на незастроен имот в с.
Севар.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно продажбата на
незастроения имот в село Севар? Няма желаещи, зачитам имената по списък,
гласуването е поименно…
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 104
В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2020 г., приета с Решение № 37 по Протокол № 4/29.01.2020 г., допълнена с Решение №
37 по Протокол № 6/29.04.2020г. е включен за продажба имот в с. Севар, ул. Христо
Смирненски № 3, представляващ незастроен УПИ с № ХІХ-489 от кв.46 с площ 799
кв.м. по ПУП на с.Севар, одобрен със заповед № 140/1987г при съседи: североизток УПИ № ІІІ-490, УПИ № ХVІІІ-488, югоизток и югозапад- улица, северозапад -УПИ №
ХХ-495, за който имот има съставен АЧОС № 1075 от 05.02.2003 г., вписан с № 33, том
ІІ, вх.рег.№ 867 от 2003г., дело 240 на Служба по вписванията гр.Кубрат;
Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти, със сертификат за
оценителска правоспособност рег. № 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 3100 лв.
без ДДС. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703000308 от
01.04.2020 г. е на стойност 2989,10 лв.
За оценка на тези имот са направени разходи в размер на 70 лв., които считам за
целесъобразно да се включи в началната тръжна цена.
С продажбата на тези имот ще се реализират постъпления в бюджета и ще се
изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 год.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1
и чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл.27 и чл.28, ал.1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на общински
имот в Севар, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.Христо Смирненски № 3, представляващ
незастроен УПИ с № ХІХ-489 (римско деветнадесет, тире, четиристотин осемдесет и
девет) от кв.46 (четиридесет и шест) с площ 799 (седемстотин деветдесет и девет) кв.м.,
по ПУП на с.Севар, одобрен със заповед № 140/1987г.; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване.
Съседи: североизток - УПИ № ІІІ-490, УПИ № ХVІІІ-488, югоизток и югозапад- улица,
северозапад -УПИ № ХХ-495.
Определя начална тръжна цена от 3804,00 лв. (три хиляди осемстотин и четири
лева) с ДДС, въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със
сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер
на 3100,00 лв. без ДДС и данъчна оценка в размер на 2989,10 лв.
2. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе търга, определи със заповед
спечелилия търга и сключи договор за продажба на описания в т.1 имот, които в 3дневен срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския
съвет.
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Настоящото решение да бъде да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областен управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс
Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против” няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 21 гласа „за“ точка девета от дневния ред е приета!
Преминаваме към десета, относно: Продажба на поземлен имот на собственика на
законно построена сграда в село Мъдрево. Заповядайте, господин Неби!
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с.
Мъдрево.
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 Неби! Господин Байрактаров –
становище на двете съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ! Заповядайте!
Становища на постоянните комисии:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
Комисиите единодушно подкрепят така направеното предложение за решение
относно: Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в
с. Мъдрево.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето
становище - становището на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
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ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка десета комисиите подкрепят така направеното предложение за
решение относно: Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена
сграда в с. Мъдрево.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка десета от дневния ред?
Не виждам такива, гласуването е поименно…
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 105

Деян Желязков е собственик на построени сгради в общински поземлен имот в
с. Мъдрево, ул. Дели орман № 76, представляващ УПИ № VІ-427 от кв.27 с площ 884
кв.м. по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вх.рег.№ 2654
от 14.08.2014г.акт 164, том 10, дело 1991 на Служ ба по вписванията
Кубрат. За общинския поземлен имот в с.Мъдрево има съставен АЧОС №
935 от 10.07.2002г., вписан под № 108, том ІV, вх.рег.№ 1567 от 2002 г., д
№ 743 на Служ ба по вписванията гр.Кубрат.
Деян Желязков на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост е поискал да закупи земята, върху която са построени
неговите сгради.
С решение № 70 по протокол № 6 от 29.04.2020 г. имота в с. Мъдрево, ул. Дели
орман № 76, представляващ УПИ № VІ-427 от кв.27 с площ 884 кв.м. е включен за
продажба в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. Изготвена е пазарна оценка от оценител на имоти със сертификат за
оценителска правоспособност, рег.№ 100101710 от 23.08.2010г, която е в размер на
3680,00 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение №
6703000295 от 23.03.2020 г. е на стойност 3 611,10 лв. (три хиляди шестстотин и
единадесет лева и 10 ст.).
Съгласно чл. 41, ал.2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни
права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не пониски от данъчните им оценки, като в случая пазарната оценка е по-висока от
данъчната.
В чл.45, ал.1 и ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) е
разписано, че освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, като
това не се прилага за собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на
Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради,
които не са нови. Определение за прилежащ терен и дадено в § 1, т.6 от ДР на ЗДДС –
„прилежащ терен“ е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство
на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от
външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на
полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.
Определения от комисия данък добавена стойност по този ред е в размер на 570,00лв.
С продажбата на този имот ще се реализират постъпления в бюджета и ще се
изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, 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.43,
ал.1 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Да се продаде на Деян Желязков с постоянен адрес гр. Разград, ул. Бели лом
58, вх. В, ет.2, ап.49, следния недвижим имот – частна общинска собственост в с.
Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Дели Орман № 76, представляващ УПИ с №
VІ-427 (римско шест, тире, четиристотин двадесет и седем) от кв.27 (двадесет и седем)
с площ 884 (осемстотин осемдесет и четири) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със
заповед № 763 от 1987 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин
на трайно ползване: ниско жилищно застрояване; за който имот има съставен АЧОС №
935 от 10.07.2002 год. на цена от 3680,00 (три хиляди шестстотин и осемдесет) лв. и
ДДС в размер на 570,00 (петстотин и седемдесет) лв. изчислен на основание чл.45, ал.5,
т.1 от ЗДДС.
2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за
продажба на имота, описан в т.1.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против” няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 21 гласа „за“ точка десета е приета от дневния ред!
Преминаваме към единадесета, относно: Отдаване под наем на незастроени имоти в
урбанизираните територии на Община Кубрат за земеделско ползване. Докладва
Женифер Пойраз – зам.-кмет на община Кубрат. Заповядайте!
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на Община
Кубрат за земеделско ползване.
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, становища на комисиите… Господин
Байрактаров – становище на двете съвместни комисии - КЕИРБФ и КСДОЗКСВ!
Заповядайте!
Становища на постоянните комисии:
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
Комисиите са съгласни с така направеното предложение за решение относно:
Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на Община
Кубрат за земеделско ползване.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма ;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, нека да
чуем и вашето становище - становището на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка единадесета комисиите са съгласни с така направеното
предложение за решение относно: Отдаване под наем на незастроени имоти в
урбанизираните територии на Община Кубрат за земеделско ползване.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Желаещи за изказване не виждам,
гласуването е поименно…
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Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 106
Поради създалите се демографски и икономически условия и трайна тенденция
на обезлюдяване на Община Кубрат, интереса за закупуване имоти и строителство на
къщи в урбанизираните територии на общината е силно намалял. В потвърждение на
това са издадените разрешения за строеж за жилищни сгради в Община Кубрат, като за
последните няколко години те са: 2017 г.- 3 бр., 2018г. – 6 бр., 2019г. – 1 бр.
Това обуславя и наличие на общински пустеещи незастроени имоти в
регулационните граници на населените места в Община Кубрат. Има проявен интерес
към част от тях да бъдат ползвани за земеделски нужди.
На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 3 години за земеделско
ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, както
следва:
- с.Божурово, УПИ №Х-133 от кв.5 с площ 899 кв.м.
- с.Задруга, УПИ №VI-251 от кв.7 с площ 740 кв.м.
- с.Задруга, УПИ №VII-251 от кв.7 с площ 780 кв.м.
- с. Задруга, част от ПИ №251, попадащ в УПИ № VIII от кв.7 с площ 960 кв.м.
- с.Задруга, част от ПИ №232 от кв.3 с площ 7600 кв.м., целият с площ 11150
кв.м.
- с. Горичево, УПИ № II-34 от кв.3 с площ 854 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № VII-39 от кв.3 с площ 785 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № VI-48 от кв.4 с площ 880 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № Х-155 от кв.4 с площ 890 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № ХI-56 от кв.4 с площ 890 кв.м.
- с. Горичево, ПИ №320 от кв. 32 с площ 1511 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XII-234 от кв. 44 с площ 920 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIV-230 от кв. 44 с площ 1060 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIII-220 от кв. 45 с площ 1135 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIV-217 от кв. 45 с площ 1045 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIV-222 от кв. 45 с площ 950 кв.м.
- с. Севар, ПИ №602 от кв. 49 с площ 2680 кв.м.
- с. Севар, ПИ №601 от кв. 49 с площ 280 кв.м.
- с. Медовене, УПИ №IX-141 от кв. 23 с площ 805 кв.м.
- с. Тертер, УПИ № III-216 от кв.16 с площ 1499 кв.м.
- с. Тертер, УПИ № IV-216 от кв.16 с площ 1670 кв.м.
- с. Равно, УПИ № IV-102 от кв.5 с площ 1500 кв.м.
- с.Юпер ПИ № 145 от кв.32 с площ 745 кв.м.
- с.Юпер част от УПИ № XIII-259 от кв.2 с площ 600 кв.м.
- с.Юпер УПИ №VIII-350,351 от кв.40 с площ 740 кв.м.
- с.Юпер УПИ №Х-375 от кв.60 с площ 925 кв.м.
- с.Юпер УПИ №XI-375 от кв.60 с площ 1015 кв.м.
2.Договорите за наем да се сключат с условие, че при проявен интерес за
закупуване на имота, същите могат да бъдат прекратени предсрочно.
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3. Определя годишен наем от 60 (шестдесет) лв. на дка, приравнен с годишните
базисни наемни цени на ниви І категория на земя от Общинския поземлен фонд,
съгласно приложение 1 от Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд.
4. Отдаването под наем да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост
5. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе публичния търг, определи със
заповед спечелилите търга и сключи договор за наем на описаните в т.1 имоти, който в
3-дневен срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския
съвет.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против” няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 21 гласа „за“ точка единадесета от дневния ред е приета,
колеги! Преминаваме към следваща от дневния ред, точка дванадесета, относно:
Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне овластяването като управител на
ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат на Метин Хюсеинов Мехмедов.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:
Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне овластяването като
управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат на Метин Мехмедов.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат
Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Байрактаров, становището на комисиите КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ по точка дванадесета от дневния ред. Заповядайте!

Становища на постоянните комисии:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложение
за решение относно: Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне
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овластяването като управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат на
Метин Мехмедов.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето
становище - становището на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка дванадесета членовете на постоянните комисии също подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Освобождаване от длъжност,
отговорност и оттегляне овластяването като управител на ВиК “Меден кладенец“
ЕООД - гр. Кубрат на Метин Мехмедов.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Господин Мехмедов все още е
сред нас! Преди да пристъпим към гласуване, ако нещо иска да добави или да оттегли
всичко това, което е към този момент, да не гласуваме такава точка. Господин
Мехмедов, нещо ако искате да добавите!
МЕТИН МЕХМЕДОВ: Мотивът ми е личен. Искам да благодаря на уважаемото
ръководство, на всички, които ми гласуваха доверие и ме подкрепяха през цялото
време. С кметовете по населени места през цялото време водихме комуникация, имахме
добра екипна работа. Оттук нататък да сме живи и здрави всички. Успех желая на
всички!
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Колеги, гласуването е поименно. Зачитам имената
по списък…

Проведе се поименно гласуване…
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
въздържал се
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 107
В деловодството на Общински съвет - Кубрат е постъпило заявлениепредизвестие /молба/ с вх. № УД-01-13-47/26.05.2020г. от Метин Мехмедов, управител
на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр.Кубрат - търговско дружество, в което община
Кубрат е едноличен собственик на капитала.
Със своето заявление-предизвестие г-н Мехмедов, уведомява, че във връзка с
изтичащия срок на договора му за управление на дружеството на 30.06.2020г., желае да
бъде освободен от длъжността – Управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД гр.Кубрат на основание т.15 от Договор за възлагане на управление на Еднолично
търговско дружество от 28.05.2019г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5, чл.141, ал.5 и чл.147, ал.1 и ал.2 от ТЗ и чл.11,
49 / 62

ал.1, т.5 от Наредба №8 за осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат
чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на Общински съвет-Кубрат, в
качеството му на Общо събрание на дружеството, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Освобождава от длъжност и от отговорност за действията му като управител
на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат, Метин Мехмедов, с ЕГН:
8908215086, и оттегля овластяването му като управител, считано от 01.07.2020г.
2. Упълномощава управителя Метин Мехмедов, с ЕГН: 8908215086, да заяви за
вписване в търговския регистър -т.1 от настоящото решение съгласно чл.141, ал.5
от ТЗ, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
3. Метин Мехмедов да предаде цялата налична документация на комисия
определена със заповед на кмета на Община Кубрат, в срок от 7-дни от приемане
на 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.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 5 (пет).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 5 /пет/ гласа „въздържали се“ и 16 /шестнадесет/ гласа „за“,
точка дванадесета от дневния ред е приета, колеги! Преминаваме към точка
тринадесета, която докладвам аз. Относно: Приемане декларация от Общински съвет –
Кубрат относно предприемане на незабавни мерки за рехабилитация на
републиканските пътища на територията на Община Кубрат.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:
Приемане декларация от Общински съвет – Кубрат относно предприемане на
незабавни мерки за рехабилитация на републикански пътища 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, становища на комисиите! Господин Байрактаров,
становището на комисиите КЕИРБФ и КСДОЗКСВ по точка тринадесета от дневния
ред. Нека да започнем с вас!
Становища на постоянните комисии:
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):
Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Приемане декларация от Общински съвет – Кубрат относно предприемане на
незабавни мерки за рехабилитация на републикански пътища на територията на
Община Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1 ;

Гласували от 5:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето
становище - становището на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии - ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
Комисиите също подкрепят така направеното предложение за решение
относно: Приемане декларация от Общински съвет – Кубрат относно предприемане
на незабавни мерки за рехабилитация на републикански пътища на територията на
Община Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1 ;

Гласували от 7:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 2;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване относно
републиканската пътна мрежа на територията на Община Кубрат? Заповядайте,
господин Бедиханов!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Преди да гласуваме тази излишна декларация, бих искал да ви
информирам на какъв етап са проектите по тези пътища. Между другото информацията
е публична и би било хубаво и вие да се запознаете преди да внесете такава декларация
да гласуваме.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте!
51 / 62

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За лот 1 и лот 2 на пътя Русе – Кубрат офертите са отворени,
възражения няма, следва да се сключат договори и до септември, октомври да почнат
ремонтните дейности. Както знаете Черешово - Юпер по пътя ремонтните дейности са
почнали и просто не знам какви незабавни мерки искате да се предприемат.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ли е?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, това е!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Желаещи за изказване, препоръки?
Заповядайте, доктор Белинов!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вие се оправдавате, че е републикански път, а защо пътят
Русе примерно, както и Тетово и след Киченица пътят е републикански, но те дупките
са оправени. По какъв начин? Ако не знаете питайте община Разград, община Русе как
са го направили, независимо, че е републикански път. Дупките бяха същите, както са в
Беловец – Тетово и другите пътища. А в момента те са запълнени, въпреки че предстои
такъв генерален ремонт.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към коя дата са запълнени д-р Белинов, знаете ли?
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Те в момента са запълнени, аз пътувам постоянно.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Жителите на община Кубрат и не само те години наред сме
говорили основно за пътя Кубрат – Русе в какво състояние е и просто крайно
необходимо считам, че е! Всеки един от вас представлява определен брой избиратели и
това е една гласност и обръщение към самия Министерски съвет и конкретно към
министерството, което е оставило област Разград в едно състояние, което, наистина
колеги, признайте си, че е трудно се пътува по републиканската пътна мрежа. За село
Черешово господин Бедиханов, не знам кога сте минавали, но средствата са до село
Юпер, до табелата. А живущите от село Божурово, село Звънарци включително и село
Бисерци няма как да бъдат удовлетворени от този ремонт. Просто не се минава от този
път и не мисля, че тази декларация е крайно ненужна или пък излишна. Това е позиция
на Общински съвет, който представлява, както казах гражданите на община Кубрат.
Редно е да бъде прието с пълно мнозинство! Благодаря! Има ли други желаещи за
изказвания, да изразят становище, относно пътуванията си на нашата територия…?
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Ако не се предприемат мерки в близките 6 /шест/ месеца
така ли ще пътуваме?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За което ние не отговаряме д-р Белинов!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Пак ви казвам, защо….
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние сме направили всичко необходимо и срещи с
представители на АПИ.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Община Разград, община Русе как са направили?
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е работа на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/,
бюджет, отчет…
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Ползвайте техния опит поне, ако не знаете.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние не може да го ползваме! Има си директор на АПИО в
Разград, той трябва да се учи от колегите си!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Пак ви казвам 6 /шест/ месеца ако така ще продължават...
примерно ремонтът, ако продължи….
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Тогава ще видим лотът там на господин Бедиханов, който е
посочен, че септември почва…
МИГЛЕНА МАРКОВА: Той не е на господин Бедиханов!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ами посочва, че септември месец почва ремонтът. Дай Боже,
да е така!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Само с декларация нищо няма да постигнем…
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е обществена информация и мога да кажа, че след
сключване на договора има 12 /дванадесет/ месеца срок да го изпълнят…
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: След тази декларация Министерството ще ни отговори, убеден
съм, господин Бедиханов и аз ще зачета от тази трибуна какво са ни отговорили!
Колеги, други желаещи ако няма по точката, предлагам да преминем към гласуване.
Посочил съм в самата декларация и нашите протести на нашата територия. Който е
съгласен, колеги с така направеното предложение – Декларацията на общински съвет,
моля да гласува с вдигане на ръка…
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 108
В качеството си на представители на гражданите, живущи на територията на
Община Кубрат, заявяваме категоричната си гражданска и политическа активност
изразявайки несъгласие във връзка с дългогодишното бездействие на институциите по
повод на лошото състояние на републиканската пътна мрежа на територията на
Община Кубрат до Министъра на Регионалното развитие и благоустройство, относно
предприемане на незабавни мерки за Рехабилитация на следните Републикански
пътища на територията на Община Кубрат с километрични участъци за спешен ремонт
за които заплащаме винетни такси години наред, както следва:
I. Път II-23 “Русе, I-2-Кубрат-Исперих-Дулово“
1. Участък от км 31-761 до км 47+495, разстояние 15734 м.;
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II. Път III-2102 “Сливо поле-Черешово-Юпер-Божурово-Бисерци-II-49“
1. Участък от км. 15+500 до км.31+155, разстояние 15 655 м.;
III. Път III-2001 “Писанец, I-2-Глоджево-II-49“
1. Участък от км. 31+500 до км. 33+752, разстояние 2252 м.;
Към момента са проведени три мирни протеста инициирани от Подписка от 4106
/четири хиляди сто и шест/ жители, гости и ползватели на пътната републиканска
мрежа, на които е присъствал и областният управител на област Разград.
Разрешение и мерки по отстраняване на проблема към настоящият момент не са
предприети.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3 от Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет –Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация /Мандат 2019г.-2023г./,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема декларация (Приложение 1) относно предприемане на незабавни
мерки за рехабилитация на републикански пътища на територията на Община
Кубрат.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по
Административен съд – Разград.

АПК пред

Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – 6 (шест).
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Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
Общински съвет - гр. Кубрат
В качеството си на представители на гражданите, живущи на територията на
Община Кубрат, заявяваме категоричната си гражданска и политическа активност
изразявайки несъгласие във връзка с дългогодишното бездействие на институциите по
повод на лошото състояние на републиканската пътна мрежа на територията на
Община Кубрат до Министъра на Регионалното развитие и благоустройство, относно
предприемане на незабавни мерки за Рехабилитация на следните Републикански
пътища на територията на Община Кубрат с километрични участъци за спешен ремонт
за които заплащаме винетни такси години наред, както следва:
I. Път II-23 “Русе, I-2-Кубрат-Исперих-Дулово“
1. Участък от км 31-761 до км 47+495, разстояние 15734 м.;
II. Път III-2102 “Сливо поле-Черешово-Юпер-Божурово-Бисерци-II-49“
1. Участък от км. 15+500 до км.31+155, разстояние 15 655м.;
III. Път III-2001 “Писанец, I-2-Глоджево-II-49“
1. Участък от км. 31+500 до км. 33+752, разстояние 2252м.;
Към момента са проведени три мирни протеста, инициирани от Подписка от
4106 /четири хиляди сто и шест/ жители, гости и ползватели на пътната републиканска
мрежа, на които е присъствал и областният управител на област Разград. /Уведомление
за провеждане на мирен протест с вх.№ УД-02-22-195/20.04.2018г.-проведен на
29.04.2018г. от 08:00ч. до 12:00ч.; вх.№ УД-02-22-364/05.06.2018г.-проведен на
17.06.2018г. от 10:00ч., на 24.06.2018г. от 10:00ч. и на 01.07.2018г. от
10:00ч.;вх.№УД-02-19-1150/20.11.2018г.-проведен на 21.11.2018г. от 12:00ч./.
Считаме, че мълчанието от страна на институциите ограничава правата ни на
равнопоставени граждани на Република България и ни дискриминира.
Непредприемането на мерки би довело до пътно транспортни произшествия.
Тези пътища обслужват ежедневно ученици, работници, транспортни средства,
осигуряващи стоки и услуги на населението, както и линейки, които превозват болни с
животозастрашаващи проблеми.
Като представители на местната власт сме се "Заклели се в името на Република
България да спазваме Конституцията и законите на страната и във всичките си
действия да се ръководим от интересите на гражданите от общината и да работим за
тяхното благоденствие."
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Считаме, че държавата чрез Министерство на регионалното развитие и
благоустройство, следва да се погрижи за своите граждани и техните интереси, защото
сме убедени, че всичките ни действия като политически лица, следва да се ръководят от
благото на гражданите!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
/П/
Председател на ОБС – гр. Кубрат

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 6 /шестима/ „въздържали се“, 15 /петнадесет/ гласа „за“ точка
тринадесета е приета. Преминаваме към допълнителната точка, предложена в началото
на самото заседание да бъде включена в дневния ред Относно: Предоставяне на
временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 187 791,53 (сто осемдесет
и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 53 ст.) лв. на НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий - 1891“ гр. Кубрат. Заповядайте, господин Неби!

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:
Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на
187 791,53 (сто осемдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 53
ст.) лв. на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат.
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 Неби! Господин Мехмед, двете
съвместни комисии - ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС - разгледаха тази точка, нали така?
Моля за становище!

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС!
По допълнителната точка комисиите подкрепят така направеното
предложение за решение. Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от
общинския бюджет в размер на 187 791,53 (сто осемдесет и седем хиляди
седемстотин деветдесет и един лева и 53 ст.) лв. на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891“ гр. Кубрат.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване относно
допълнителната точка, която е на вашето внимание. Поради точката, която отложихме
заседанието, както казах и в самото начало на заседанието. Ако няма въпроси
предлагам да преминем към гласуване… Заповядайте господин Русев! По-кратко, ако
може…
РУСИ РУСЕВ: Извинявам се. Ще бъда съвсем кратък. Струва ми се, че е по-коректно
да бъде записано в решението „Средства са необходими за окончателно плащане по
проекта“, не са за авансово плащане. Ние авансовите плащания сме ги направили.
Получили сме аванс 50 % /петдесет процента/ от Държавен фонд „Земеделие“ и сме ги
изплатили. Тук става въпрос за окончателно плащане. Проектът е приключен,
дейностите са приключени и акт 16 е съставен, остава да се подпише само от
собственика и от общината, да се издаде необходимото разрешение за въвеждане в
експлоатация и да подадем документите към и заявлението за окончателното плащане
от фонда. Мисля, че е по-коректно така…
ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Да направя едно уточнение. Съгласно закона за публичните
финанси изразът е авансово плащане: когато плащанията се извършват предварително
от страна на бенефициента. За бенефициента е авансово плащането.
РУСИ РУСЕВ: В договора с фонда пише „окончателно плащане“.
ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Не. Аз говоря за авансово финансиране на разходите по проекта
от страна на бенефициента със собствени приходи.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Русев, моля да се доверим на администрацията по
предложеното решение, мисля, че сме уточнили тези неща.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за: Предоставяне на
временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 187 791,53 (сто осемдесет
и седем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 53 ст.) лв. на НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий - 1891“ гр. Кубрат, моля да гласува. Гласуването е поименно…
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Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 109
В деловодството на Община Кубрат е постъпило искане от страна на
председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат относно
предоставянето на краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Кубрат в
размер на 187 791,53 лв. (словом: сто осемдесет и седем хиляди седемстотин
деветдесет и един лева и 53 ст.) за авансово финансиране на разходи по проект №
17/07/2/0/00860 „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на
НЧ „Св. Св. Кирил и Методи - 1891“ гр. Кубрат“ до възстановяването им от
Разплащателна агенция – Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. Бенефициент по
проекта е НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат.
Административен договор №17/07/2/0/00860 между Разплащателна агенция –
Държавен фонд „Земеделие“ гр. София и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр.
Кубрат е сключен на 19.10.2017 г. Към настоящия момент бенефициентът е получил
авансово плащане от РА – Държавен фонд „Земеделие“ гр. София авансово плащане в
размер на 50 на сто от стойността на договора или 187 917,51 лв. (сто осемдесет и
седем хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 51 ст.). Изпълнението на дейностите
по проекта са приключили и предстои извършване на окончателни плащания, съгласно
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сключени договори с външни изпълнители. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр.
Кубрат не разполага с достатъчни собствени приходи за авансово покриване на
разходите, свързани с окончателно плащане към изпълнителите, поради което е
необходимо отпускането на временен безлихвен заем от бюджета на Община Кубрат
със срок на погасяване на до 31.12.2020 г., но не по-късно от три работни дни след
получаване на окончателно плащане след подадена заявка пред Разплащателна агенция
– Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. Срокът за погасяване на заема може да
превишава края на бюджетната година в случай че до 31.12.2020 г. заявените разходи
за 2020 г. не бъдат възстановени от страна на Разплащателна агенция „Държавен фонд
- Земеделие“. В този случай НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат се
задължава да възстанови на Община Кубрат получения безлихвен заем в срок от три
работни дни след получаване на окончателно плащане.
При наложена финансова корекция във връзка с извършена верификация на
разходите след подадено искане за окончателно плащане неверифицираните разходи
остават за сметка на бенефициента - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат.
За целта безлихвеният заем следва да бъде предоставен на НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий - 1891“ гр. Кубрат срещу обезпечение от страна на бенефициента, намиращо
израз в собствени приходи на читалището (приходи от наеми, такси, услуги и други).
За същото обезпечение бенефициентът представя гласувано решение на сключване на
договор за получаване на безлихвен заем от Община Кубрат срещу уговорено
обезпечение, който договор следва да се състави в два еднообразни екземпляра с
нотариална заверка на подписите – по един за всяка една от страните по него и влиза в
сила от датата на подписването му. Размерът на обезпечението не може да бъде помалък от размера на неверифицираните разходи и наложена финансова корекция по
проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за
публичните финанси и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация /Мандат 2019г.-2023 г./, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кубрат да предостави временен безлихвен заем от
общинския бюджет в размер на 187 791,53 (сто осемдесет и седем хиляди седемстотин
деветдесет и един лева и 53 ст.) лв. на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ гр. Кубрат
за авансово финансиране на разходи по проект № 17/07/2/0/00860 „Реконструкция,
ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Св. Св. Кирил и Методи 1891“ гр. Кубрат“.
2. Средствата по т.1 следва да бъдат възстановени от НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий - 1891“ гр. Кубрат в срок до 31.12.2020 г., но не по-късно от три работни дни
след получаване на окончателно плащане след подадена заявка пред Разплащателна
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агенция – Държавен фонд „Земеделие“ гр. София. Срокът за погасяване на заема може
да превишава края на бюджетната година в случай че до 31.12.2020 г. заявените
разходи за 2020 г. не бъдат възстановени от страна на Разплащателна агенция
„Държавен фонд - Земеделие“ гр. София, като в случая НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891“ гр. Кубрат се задължава да възстанови на Община Кубрат получения безлихвен
заем в срок от три работни дни след получаване на окончателно плащане.
3. Дава съгласие кметът на община Кубрат да сключи с НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий - 1891“ гр. Кубрат договор за предоставяне на временен безлихвен заем за
авансово финансиране на разходи по проект № 17/07/2/0/00860 „Реконструкция,
ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Св. Св. Кирил и Методи 1891“ гр. Кубрат“
срещу уговорено обезпечение от страна на бенефициента
(обезпечение от собствени приходи на читалището -приходи от наеми, такси, услуги и
други) при наложена финансова корекция във връзка с извършена верификация след
подадено искане за окончателно плащане пред Разплащателна агенция „Държавен фонд
- Земеделие“ гр. София. Размерът на обезпечението не може да бъде по-малък от
размера на неверифицираните разходи и наложена финансова корекция по проекта.
4. Договорът по т.3 от настоящото решение следва да се състави в два
еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите – по един за всяка една от
страните по него и влиза в сила от датата на подписването му.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против” няма, „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 21 /двадесет и един/ гласа „за“ точка четиринадесета е
приета, колеги.
Преминаваме към точка РАЗНИ относно предложенията, две направени от общинските
съветници от „ЗНС“ към Общински съвет – гр. Кубрат.
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Т. РАЗНИ
„Уважаеми господин Председател,
С оглед на загубите, които претърпя бизнесът в община Кубрат, поради
забраните за работа, наложени по време на извънредното положение като важна мярка
за облекчаването му, предлагаме да бъдат освободени от такса „тротоарно право“ до
края на 2020 година всички от бизнеса в общината.
Убедени сме, че тази мярка не само няма да ощети общината, но и ще даде
възможност на бизнеса постепенно да възстанови загубите си, както финансови, така и
тези, обвързани със заетостта на персонала им“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, мисля че тази точка в дневния ред – в Наредба № 11 - я
уточнихме. Преминаваме към следващото предложение.

„Уважаеми господин Председател,
С оглед на по-доброто организиране на работното ежедневие и съчетаването му със
задълженията ни като общински съветници, както и за ефективното изпълнение на тези
задължения, предлагаме редовните заседания на Общински съвет – гр. Кубрат да бъдат
фиксирани и провеждани през последния петък на месеца.
Считаме, че това не само няма да наруши добрата организация на провеждането
им, а ще предостави възможност на всичките общински съветници да планират
трудовото си ежедневие, съобразявайки го с отговорностите, които са им възложени
при избора им за такива“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма желаещи за изказване по второто
предложение на съветниците от „ЗНС“, направо предлагам за гласуване предложението
в този си вид и ако се приеме преминаваме към процедура за промяна на нашия
правилник. Който е съгласен с така направеното предложение от общински съветници
от „ЗНС“, заседанията да се провеждат във фиксирана дата в последния петък на
месеца, моля да гласува…
Проведе се гласуване…
Резултати от гласуване: „за”- 5 (пет), „против” – 14 (четиринадесет),
„въздържал се” – 2. (двама),
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението не се приема. Колеги, ако няма други въпроси,
желаещи за изказване… Да, заповядайте доктор Белинов!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Предлагам, когато има комисии също да бъдат на живо и да
се записват коментарите и разговорите.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това също е част от Правилника господин Белинов. Има
Протокол и по ЗМСМА се води съкратен Протокол на постоянните комисии, така че
ако направите предложение, пак ще подложим на гласуване, така работи Общински
съвет! Благодаря ви! Има въпроси още!? Извинявайте колеги… господин Бедиханов!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има ли разработени правила за поддържането на интернет
страниците на община Кубрат и на фейсбук страницата? Имате ли правила на
общината, които са разработени?
АЛКИН НЕБИ: Има, да... Има, разбира се! директор АПИО – Бюлент Дахилов!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преди да закрия, колеги други въпроси? Не виждам такива!
Закривам редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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