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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 6 

от проведено заседание на 17.02.2012 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

Относно: Ново обсъждане на решение № 49 по Протокол № 4/31.01.2012 

година, относно предоставяне право на ползване на недвижим имот – публична 

общинска собственост (стадион). 

     Докладва: д-р И. Яхов – предс. на ОбС 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 52 

 

Във връзка с писмо изх. № 08-03-8/15.02.2012 г. на областния управител на 

Разградска област е необходимо ново обсъждане на решение № 49/31.01.2012 г., тъй 

като са на лице следните нарушения при приемане на решението: 

 съгласно чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, решението не е гласувано 

поименно; 

 съгласно чл. 77, ал. 4 от ППЗФВС, не е приложена към протокола 

експертна оценка от независим оценител за определяне на наемна цена. 

Предвид това, на основание чл. 45, ал. ал.7, 9, 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 77, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

физическото възпитание и спорта, Общинският съвет - Кубрат  

  

Р  Е  Ш  И: 

1. Отдава под наем за срок от 5 (пет) години общински недвижим имот – 

публична общинска собственост – „Стадион“  с площ 40 460 кв.м. и построените в 

него сгради, находящ се в гр. Кубрат, кв. 27, парцел ІІІ по АПОС 91/27.04.1998 г.  

2. Определя месечен наем  от 25,00 (двадесет и пет) лв., определен съгласно 

чл. 77, ал. 4 от ППЗФВС, съгласно експертна оценка от независим оценител. 

3. Възлага на кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор 

за наем при условията на т. 1 и т. 2, които в 3-дневен срок от издаването, 

респективно подписването им, да предостави в общинския съвет.  

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград.             

Резултати от поименното гласуване: „за” – 20, „против” – няма, „въздържал 

се” – няма (Гюнан Халил не гласува, съгласно чл. 37 от ЗМСМА). 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

     НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:      /п/ 

 

               / д-р И. Яхов / 
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 6 

от проведено заседание на 17.02.2012 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 

година. 

     Докладва: Р. Халилов - кмет на общината 

      

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 53 

          

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, е 

представена следната информация. 

              1. Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.  

                       Приходите по бюджета към31.12.2011 г. Приложение № 1. 

                       Разходите по функции към 31.12.2011 г. Приложение № 2.  

              2. Информация за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 

31.12.2011 г. Приложение № 3. 

              3. Отчет за командировъчните разходи на кмета на Община Кубрат към 

31.12.2011 г.  Приложение № 4.   

              4. Отчет за капиталовите разходи –целеви средства Приложение № 5.  

              5. Отчет за капиталови разходи – собствени средства Приложение № 6. 

              6. Отчет за общински дълг.  

               Предвид гореизложеното,  Общинският съвет  - Кубрат  

 

Р  Е  Ш  И : 

         1. Приема уточнения план по бюджета на Община Кубрат към 31.12.2011 г.  

                - по прихода в размер   на      11 452 786 лв. 

                - по разхода в размер    на      11 452 786 лв. 

         2. Приема  отчета за приходи на бюджета на Община Кубрат в  размер   на    

10 804 884 лв. 

         3. Приема  отчета за разходите на Община Кубрат в размер на  10 804 884 лв. 

         4. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г.  

         5. Приема отчета за командировъчните разходи на кмета на общината към 

31.12.2011 г.  

         6. Приема Приложение № 5 – за промените в плана и отчета на целевите 

средства за капиталови разходи към 31.12.2011 г. 

         7. Приема отчета за капиталовите  разходи – собствени средства. 

         8. Приема отчета за общинския дълг към 31.12.2011 г. 

         9. Приема  отчета за разходи по § 4214 – помощи по решение на общинския 

съвет в размер на 10 767 лева. 

        10. Приема отчета за разходи за членски внос в размер на 8171 лева. 

        11. Приема отчета за представителни разходи на кмета  за 15 539 лева и на 

общински съвет за 434 лева. 



 
 

 Обяснителната записка и приложенията са неразделна част от решенията. 
 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград.             

Резултати от поименното гласуване: „за” – 21, „против” – няма, „въздържал 

се” – няма. 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

     НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:       /п/ 

 

               / д-р И. Яхов / 
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Протокол  № 6 
от проведено заседание на 17.02.2012 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
Относно: Приемане бюджета на Община Кубрат за 2012 година. 
     Докладва: Р. Халилов - кмет на общината 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 54 
          

Бюджетът за 2012 година на Община Кубрат е разработен  в съответствие с 
нормите, критериите и показателите, залегнали в нормативната уредба, 
регламентираща бюджетното финансиране  през 2012 година: 

 ЗДБРБ за 2012 г.; 
 Постановление № 367 от 29.12.2011 г. на МС за изпълнението на ДБ на РБ за 

2012 г.; 
 Закона за общинските бюджети; 
 Закона за общинския дълг; 
 Решение № 265 от 29.04.2011 г. на МС, изменено с Решение № 668 от 

07.09.2011 г.; 
 Указанията на МФ; 
 Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет;  
 Както и с реализирането на стратегическите цели и приоритетни програми 

на общината през 2012 г.; 
         Проектобюджетът е разработен в съответствие с прогнозната рамка за страната, 
залегнала в ЗДБРБ за 2012 г. при: 

 минимална работна заплата от 01.01.2012 г. – 270 лева; 
 запазване достигнатото равнище на заплатите;  
 запазване на осигурителни вноски за ДОО;  
 прогнозна инфлация – 2.8%. 
Въпреки очакванията за трудна финансова година запазени са данъчните ставки 

от 2011 година на данъка за недвижимите имоти, данъка при придобиване на 
имущество по възмезден начин и данъка на превозните средства, промилите на 
таксата за битови отпадъци – за жилищни имоти на граждани (4,5‰) и на 
нежилищните имоти на граждани и предприятия (8‰ за гр. Кубрат) и (6,5‰ за 
селата). Не се промениха и размерите на таксите за детските градини, детските ясли и 
предоставяните социални услуги, независимо от факта, че таксите които се заплащат 
покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите. 

 Отчитайки ограничения финансов ресурс от собствени приходи и средствата за 
финансиране на делегираните от държавата дейности, за реализирането на бюджета 
ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи. Ще 
бъдат предложени и мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси, 



 
 

оптимизиране разходите за издръжка и повишаване на контролната дейност. 
Числеността на персонала и средствата за работна заплата се запазват.  

 
ПРИХОДНА ЧАСТ 
Приходната част по бюджета на Община Кубрат е в размер на 9 902 656 лв. Тя се 

дели на приходи с държавен характер и приходи с общински характер. 
Приходите с държавен характер са в размер на 5 870 781 лв. Приходите с 

общински характер са в размер на 4 031 875 лв. Разработка на приходната част по 
пълна бюджетна класификация на Бюджет 2012 год. е представена в Приложение № 2.  

 
             РАЗХОДНА ЧАСТ 
            Разходите по бюджета за 2012 год. са балансирани с приходната част и са в 
размер на 9 902 656 лв. Те се делят също на две групи:  

 За държавни дейности – 5 870 781 лв. В това число резерв от 236 965 лв., 
тъй като разчетния брой на децата в ЦДГ  и учениците в УО, определен със Закона за 
ДБРБ за 2012 г. е по-висок от действителния брой на децата и учениците по 
информационната система „АДМИН – М”, общината заделя като резерв разликата от 
средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт до извършването на 
корекция за намаление на средствата. 

 За местни дейности –  4 031 875  лв.  
В т.ч. за дофинансиране на държавните дейности от местни приходи –                   
102 671  лв.  
От тях:            Общи Държавни Служби  -   32 656 лв. 

                  Образование –                          70 015 лв. 
                  Читалища -                                   5 000 лв.   
                   

                 Разходната част е представена в Приложение № 3. 
 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ  
Общия размер на инвестиционните разходи по Бюджета на Община Кубрат за 

2012г. е 557 690 лв. Подробна разработка на инвестиционните разходи е представена в 
Поименния списък - Приложение № 6 и 10.  
 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52 ал. 1 от 
ЗМСМА, чл.11,  ал. 7,  чл.12  от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на от ЗДБРБ за 2012 г. 
и Наредба № 12 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет, Общинският съвет – Кубрат 
 

 Р Е Ш И: 
            1. Реализираните в края на годината икономии от средствата за 
финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 331 916 лева 
остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за 
финансиране на същите дейности /§ 40 ал. 2 от ЗДБРБ за 2012г. (съгласно 
Приложение № 1).  
            2. Приема  бюджета на Община Кубрат за 2012 година, както следва:  
            2.1. По приходната част в размер на                     -   9 902 656 лв.  

       (съгласно Приложение № 2) 
 2.1.1. Приходи с държавен характер                      -   5 870 781 лв. 
                      в т.ч. :      
 2.1.1.1. обща  субсидия за делегираните от държавата дейности  
                         по чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г.                                        -    5 228 978 лв. 



 
 

 2.1.1.2. Преходен остатък                                                                    -       331 916 лв. 
            2.1.1.3. Собствени приходи на училищата                                        -      220 487 лв. 
          
            2.1.1.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  
                         на обекти в делегираните от държавата дейности             -         89 400 лв. 
            2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на         -     4 031 875 лв.  
                       в т.ч. : 
 2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на         -        573 700 лв. 

(съгласно Приложение № 2) 
 2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на         -     2 317 095 лв. 

(съгласно Приложение № 2) 
2.1.2.3.Трансфер за местни дейности в размер на -                         -     1 002 300 лв. 
                в т.ч.:                         
              - Обща изравнителна субсидия                              -        960 200 лв. 
              - Зимно поддържане и снегопочистване                            -          42 100 лв.  

    2.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране  
   на обекти в местни дейности                                                 -        138 800 лв.  
                        в т.ч.: 
      -изграждане и основен ремонт на общински пътища     -        138 800 лв. 
 2.2.  По разходите, разпределени по функции, групи,  

дейности и параграфи, в размер на        -    9 902 656 лв.  
(съгласно Приложения № 3) 
в т.ч.: 

 2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на        -    5 870 781 лв.  
                      в т.ч. 
                      от държавни трансфери                                                            -    5 228 978 лв. 
                      в т.ч. резерв                                                                                         236 965 лв. 

 2.2.2. За местни дейности в размер на          -    4 031 875 лв.  
     в т.ч. 
         2.2.2.1 Дофинансиране на държавни  дейности  с местни приходи-       102 671 лв.       
                           

 2.3. Приема инвестиционната програма за 2012 г. в размер на       -       557 690 лв.  
       (съгласно приложен Поименен списък - Приложение № 4, Приложение 
№10) 
2.4. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели, 
съгласно формата по Приложение №14. 

  2.5. Приема разчета за разходите по кметства. (съгласно  Приложение № 3.1). 
            2.6.Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

2.6.1. Членски внос                           10 000 лв. 
2.6.2. Други помощи                           8 000 лв. 
2.6.3. Субсидии за спортни организации за спортна дейност – 32 150 лв.(чл.59, 

ал.2 от ЗФВС).                          
            2.6.4. Субсидия за читалища        225 264 лв. 
            2.7. Упълномощава кмета  да договори допълнителни условия по целевите 
разходи по т. 2.6.1 до 2.6.3 свързани с времето  и начина, а за т. 2.6.4 и конкретните 
размери, предвидени съгласно ЗНЧ за всяко едно читалище за предоставяне и отчитане 
на тези средства. 
 2.8. Упълномощава кмета на общината при неотложни случаи, по предложение 
на комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 
вероизповедания да извърши подпомагането. 
            3. Приема следните лимити за разходи:  



 
 

 3.1. Социално-битово и културно обслужване в размер на  3 % от начислените 
трудови възнаграждения; 
 3.2. Представителни разходи,  както следва:  
                 -  на кмета на общината        -    15 000  лева. 
                 -  на Общинския съвет          -      3 500  лева. 
            3.3.Определя режийни разходи в размер на 25 % от себестойността на 
приготвената храна за обяд, предназначена  за ученическо столово хранене. 

4. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи съгласно  Приложение  № 6. 

4.1. Упълномощава кмета  на общината  да утвърди поименен списък на лицата 
по т.4  и  размер на средствата  в рамките на  85 % от действителните разходи. 

5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА  определя числеността на 
персонала и средствата за работни заплати, съгласно Приложение № 5. 

6. Утвърждава допълнителна извънсписъчна численост на персонала, както 
следва:  

- Отбрана и сигурност (основание ПМС № 212 /1993 г.) 5 бр. 
- Отбранително-мобилизационна подготовка (основание ПМС 258/2005 г.)            

1 бр. 
            7. Просрочените вземания в размер на 8 130 лв.  от предходната година ще 
бъдат събрани през 2012 г.  
            8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет  по тримесечия и по месеци.       

9. Възлага на кмета на общината :  
      9.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и 
третостепенни разпоредители с бюджетни кредити; 
      9.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена 
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 
актуализираната Система за финансово управление и контрол; 

     9.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 
авансово предоставяне на одобрената субсидия; 

     9.4. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства 
служебно да увеличава размер на общинския бюджет по приходната и разходната част. 

    9.5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, и в съответствие с волята 
на дарителя, донора. 
                9.6.  При необходимост да предложи на общинския съвет, след 30 юни 2012 
година да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в 
делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от 
държавата дейности по функция „Образование”, при условие че няма просрочени 
задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.  

 10. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните 
правомощия на кмета (чл. 27 от ЗОБ) : 

    10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи 
в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

    10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да 
изменя общия й размер в частта за местните дейности;  



 
 

    10.3. Да прехвърля заемообразно бюджетни средства за захранване 
на  специалната извънбюджетна сметка за финансиране на проекти по Оперативни 
програми, до възстановяване на разходите от Управляващите органи.  
                10.4.  Да изменя общинския бюджет с постъпилите средства от дарения.  
                10.5.  Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 10.1,  10.2, 10.3 
и 10.4.  

    10.6. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели  на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие.  
                10.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 

      10.8. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

                                 11. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските 
приходи:                         

                                       1. плащания по обслужване на общински дълг; 
                                       2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 
                                       3.  разходи за издръжка. 
                                 12. Разходите от общинския бюджет да се извършват до размера на 

постъпленията съгласно чл. 22 от Закона за общинските бюджети.  
                                 13. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до края на месец март 2012 
година конкретни мерки за изпълнение на приетия Общински бюджет. 
            Приложенията са неразделна част от решението. 
  
 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд – Разград.             
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20, „против” – няма, „въздържал се” – 
1. 

 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ  
     НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:      /п/ 
 
               / д-р И. Яхов / 
  



 
 

  
Приложение № 1 

   
   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ПРЕХОДНИЯ  ОСТАТЪК  ЗА ФИНАСИРАНЕ НА  ДЕЛЕГИРАНИ ОТ 
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

   
  

Функция / дейност Код 
Разпределение на 

преходния остатък 
към 31.12.2011г. 

ИРО   39695 
ОДС 1-122 39695 
Образование   175 647 
ООУ 1-322 175 647 
СОУ "Христо Ботев" гр.Кубрат   60 364 
ОУ "Христо Смирненски" гр.Кубрат   79 088 
ОУ "Васил Левски" с. Беловец   24 363 
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Сеслав   6 143 
ОУ "Св.Климент" с.Юпер   5 217 
ОУ "Н.Й. Вапцаров" с. Бисерци   472 
Здравеопазване   216 
Здравен медиатор 1-349 216 
Социално осигуряване, подпомагане и 
услуги   116 358 
ДСХ с.Тертер 1-548 27 720 
ДЦВУ гр.Кубрат 1-541 88 638 
Общо:   331 916 

 
 
 
 

  



 
 

 Приложение № 2 
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ - ОБЩИНА КУБРАТ-  БЮДЖЕТ 2012 - ПЛАН ЗА ПРИХОДИТЕ 
     

Наименование на приходите §§ План за 
2012 г 

Приходи 
за ДДД 

Приходи 
за местни 
дейности 

I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     
    

1. Б. Имуществени данъци     
Патентен данък 01-03 27000 0 27000 

Имуществени данъци 13-00 546700 0 546700 

- данък върху недвижими имоти 13-01 198000 0 198000 
- данък върху превозни средства 13-03 228600 0 228600 
- данък върху придобиване на имущество по дарения и 
възмезден начин 13-04 

120000 0 120000 

- туристически данък 13-08 100 0 100 
Всичко имуществени данъци   573700 0 573700 

2. Неданъчни приходи 24-00 803159 219059 584100 
Приходи и доходи от собственост 

- вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и 
институции 24-01 

0 0 0 

- приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24-04 55125 125 55000 
- приходи от наеми на имущество 24-05 75374 19774 55600 
- приходи от наеми на земя 24-06 551160 199160 352000 
- приходи от дивиденти 24-07 120000   120000 
- приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-08 1500 0 1500 
- приходи от лихви по срочни депозити 24-09 0 0 0 
Общински такси 27-00 1414365 0 1414365 
 - за ползване на детски градини  27-01 80000   80000 
 - за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 27-02 25000   25000 
 - за ползване на дом. социален патронаж и общ. социални 
услуги 27-04 

190000   190000 

 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
улични платна и др. 27-05 

50000   50000 

 - за битови отпадъци 27-07 729765   729765 
 - за ползване на общежития и др. по образованието 27-08 5500   5500 
 - за технически услуги 27-10 25000   25000 
 - за административни услуги 27-11 150000   150000 
 - за откупуване на гробни места 27-15 9000   9000 
 - за притежаване на куче 27-17 100   100 
 - други общински такси 27-29 150000   150000 
Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 10000 0 10000 
 - конфискувани средства и приходи от продажби на 
конфискувани и придобити от залог вещи 28-01 

0 0 0 

 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 
обезщетения и начети 28-02 

10000 0 10000 

Други неданъчни приходи 36-00 0 0 0 
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  37-00 -92000 -6572 -85428 
 - внесен ДДС (-) 37-01 -80000 0 -80000 
 - внесен данък в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. 
предприятия (-) 37-02 

-12000 -6572 -5428 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 379038 0 379038 
 - постъпления от продажби на земя 40-40 379038 0 379038 



 
 

Приходи от концесии 41-00 15000 0 15000 
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 
от страната 45-00 

8000 8000 0 

 - текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени 
суми от страната 45-01 

8000 8000 0 

2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:   2537562 220487 2317075 
I. ВСИЧКО (1.Б.+2):   3111262 220487 2890775 
          

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 
31-00 6459478 5318378 1141100 

Получени трансфери (субсидии/вноски) от/за ЦБ 

 а) обща субсидия и др.трансфери за държ.дейности от ЦБ 
за общини (+) 31-11 

5228978 5228978 0 

 б) обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (+) 31-12 1002300 0 1002300 
 в) получени от общини целеви трансф.(субс.) за 
капиталови разходи 31-13 

228200 89400 138800 

Всичко взаимоотношения:   6459478 5318378 1141100 
III. ТРАНСФЕРИ ОТ И ЗА БЮДЖЕТНИ И 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 61-00 0 0 0 
Трансфери между бюджетните сметки (нето) 

Всичко трансфери:   0 0 0 
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I + II + III):    9570740 5538865 4031875 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.)         
Временно съхраняване на  средства и средства за 

разпореждане  
88-00 0 0 0 

Друго финансиране - нето (+/-) 93-00 0 0 0 
Депозити и средства по сметки (нето) 95-00 331916 331916 0 
 - остатък в лв. по с/ки от предходния период (+) 95-01 331916 331916 0 

Всичко финансиране на дефицита (изл.):   331916 331916 0 
ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III + V):    9902656 5870781 4031875 
Превишение/недостиг на бюджетни средства по 
тримесечия 99-00 X X X 

Общо прих. по бюджета: 9999 9902656 5870781 4031875 
 

  



 
 

Приложение № 3

 
  



 
 

Приложение № 3.1 

    

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО 
КМЕТСТВА 2012 Г. 

           

 
 

                 

Кметства Общ 
бюджет ИРО 

Отб-
рана  

и 
сигур-
ност 

Здраве-
опаз-
ване 

Соц. 
дей-

ности 

ВИК, 
БКС, 
Еко-

логия 

Освет-
ление 

Озе- 
леня-
ване 

Чис-
тота 

Чита-
лища 

Кул-
тура  Спорт Обреди 

Приют 
за жив-

отни 

Икон-
омика - 
други 
дейн. 

СГС Път-
ища 

Кубрат 3371808 840 153 63 978 468 677 55200 133599 65 800 83590 810849 230264 69868 89 150 13 000 10 000 36 880 150000 250800 
Общ. съвет  117 261 117 261                               
Беловец 61 241 45 732       2 209 6 400 400         1 500       5 000 
Бисерци 65 201 43 815       3 086 7 400 400       4 000 1 500       5 000 
Божурово 37 964 22 864         3 300 300       6 500 1 000       4 000 
Горичево 30 871 21 771         4 800 300         1 000       3 000 
Задруга 38 841 30 241         3 300 300         1 000       4 000 
Звънарци 35 149 26 549         4 300 300         1 000       3 000 
Каменово 30 538 21 438         4 800 300         1 000       3 000 
Медовене 27 412 18 312         4 800 300         1 000       3 000 
Мъдрево 68 368 40 074       4 809 4 400 400     2185 10 000 1 500       5 000 
Равно 30 213 22 113         3 800 300         1 000       3 000 
Савин 31 356 23 956         3 100 300         1 000       3 000 
Севар 90 152 50 625       10 067 4 900 400       17 660 1 500       5 000 
Сеслав 33 067 19 767   6 000     3 000 300         1 000       3 000 
Тертер 18 502 12 102         2 100 300         1 000       3 000 
Точилари 34 059 25 459         4 300 300         1 000       3 000 
Юпер 48 720 33 620         6 300 300       2 000 1 500       5 000 
ВСИЧКО 4170723 1415 852 63978 474677 55200 153770 136 800 88790 810849 230264 72053 129310 31500 10000 36880  150000 310800 



 
 

Приложение № 4 

 



 
 

 



 
 

        
Приложение № 5 

СПРАВКА 
за числеността на персонала и средните брутни работни заплати за 2012 година 

в сила от 01 януари 2012 год. 

№ 
по 

ред 
Групи и функции 

ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 

Числе-
ност 
по 

план  

Средна 
месечна 
брутна 

работна 
заплата през 

2012 г 

Средства 
за 

работна 
заплата 

за 2012 г.  

Численост 
на 

персонала 
одобрен 

от 
Общински 

съвет 

Средна 
месечна 
брутна 

работна 
заплата за 

2012 г. 

средства 
за 

работна 
заплата 
за 2012г.  

численост 
на 

персонала 
за 2012 
година 

средства за 
работна 

заплата за 
2012 г. Средна 

работна 
заплата от 

01.01.2012 г. 

Средна 
раб.заплата 

от 01.01.2012 
г. 

1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 

1 
Общи държавни 
служби 82 629.46 619 389     6 374.23 26 945     88 646 333     

  
в т.ч. държавни 
служители 20 618.18  148 363     - -  -  20 148 363     

2 Отбрана и сигурност 6 433   31 176     - -  -  6 31 176     
3 Образование - в т.ч. 7 -    46 942     8 527.57 47 481     15          94 423     

  
а) Педагогически 
персонал   -  -  - -  -  - - 

  
б) Други дейности по 
образование  5 499.43 29 966     7.5 527.57 47 481     12.5          77 447     

  
в) Извънучилищни 
дейности - ОДК 2 707.34   16 976           2 16 976     

4 
Здравеопазване - в 
т.ч. 45   222 297           45 222 297     

  а) Детска ясла 31 402.24 149 633     - -  -  31 149 633     

  

б) Здравен кабинет в 
детски градини и 
училища 13 444.03 69 268     - -  -  13 69 268     

  

б) Други дейности по 
здравеопазване - 
здравен медиатор 1 283.02   3 396     - -  -  1 3 396     

5 
Соц.осиг.,подпомагане 
и грижи 49   211 016     38 366.04 158129     87 387 400     

  
а) Дом за стари хора - с. 
Тертер 30 407.80 146 808     - -  -  30 146 808     

  

б) Дневен център за 
възрастни хора - 
Беловец 3 - - - -  -  3 - 

  

в) Дневен център за 
възрастни  с 
увреждания - Кубрат 13 411.59 64 208     - -  -  13 64 208     

  
г) Център за 
обществена подкрепа 3 - - - -  -  3   

  д) ОПСУ - -  -  38 386.81 176385     38 176 385     

6 
Жил.строит., БКС и 
оп.ок.среда       19.5   87712     19.5 87 712     

  
в т.ч. помощен 
персонал - -  -  14.5 378.91 65930     14.5 65 930     

  
 Контрол по наредбите 
на Обс - -  -  5 363.02 21781     5 21 781     

7 
Поч.дело,култура и 
рел.дейности       4.5 341.00 18414     4.5 18 414     

  а) Физкултура и спорт - -  -   -   -   -   -   -  
  б) Култура - -  -  4.5 341.00 18414     4.5 18 414     

8 Селско стопанство - - - - - - - - 



 
 

9 
Транспорт и 
съобщения - - - - - - - - 

10 
Други дейности по 
икономика - -  -  7 362.54 30 453     7 30 453     

11 

Читалища-
субсидирана 
численост 39 -  -  - -  -  39 - 

  ВСИЧКО: 228 - 1130820     82.50 - 387390     310.50 1 518 209     
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ 

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

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 6 

от проведено заседание на 17.02.2012 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

 

Относно: Частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване на с. Мъдрево за имот – публична общинска собственост. 

     Докладва: Р. Халилов - кмет на общината 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 55  

          

Съгласно АПОС № 230/10.03.1998 г. – УПИ № ІV“Училище“ от кв. 21 по 

подробния устройствен план на с. Мъдрево, одобрен със заповед № 763/1987 год.  е 

публична общинска собственост с площ  9955 кв.м. Същият е образуван за поземлен 

имот № 359 и е частично урегулиран.  В него са построени две сгради: „Училище” със 

застроена площ 670 кв.м. и „Физкултурен салон” със застроена площ 215 кв.м.   

 Със  заповед № РД-14-214 от 10 юни 2008 г. на министъра на   образованието и 

науката е закрито  ОУ “Йордан Йовков” с. Мъдрево. Към настоящия момент - на 

първия етаж на сградата се помещава ЦДГ „Щастливо детство“ с 1 група от 18 деца и 5 

души персонал, а в една стая на втория етаж се помещава полуинтернатна група от ОУ 

„Хр.Смирненски“ гр.Кубрат от 20 ученици, която функционира след обяд.  

Във връзка с проявен инвеститорски интерес към част от имота, постъпи искане 

за частична промяна на ПУП от кмета на с.Мъдрево, което е придружено от 

предложение за исканото изменение и задание за проектиране. 

Имайки предвид настъпилите съществени промени в обществено - 

икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът, липсата 

на средства за поддържане на прилежащите територии, както и възможността за 

подобряване архитектурния облик на тази част от населеното място и разширяване на 

мрежата от обекти за обществено обслужващи дейности,  допуснах служебно с 

предписание № 5/07.02.2012 г изработването на проект за частично изменение на ПУП 

по отношение на УПИ № ІV „Училище“ от кв. № 21. 

 

Проектът за частично изменение на плана за регулация предвижда: 

 разделяне на УПИ № ІV – за училище от кв.21 на два УПИ, както следва: 

УПИ № ІV „ Училище“ с площ – 8378 кв.м. 

УПИ № VІ „Обществено обслужващи дейности“ с площ – 1364 кв.м. 

 промяна на уличната регулация на УПИ № ІV към улица с осови точки № 84, 

№85, №86, №87 и към УПИ № ІІІ “Детска градина“, за реализирането на който не е 

извършено отчуждаване, така че регулационните граници да съвпадат с кадастралната 

граница на ПИ № 359. 

   



 
 

 Проектът за частично изменение на плана за застрояване предвижда: 

 за УПИ № ІV „Училище“ - запазване на съществуващите сгради и застрояване 

в рамките на ограничителните линии на застрояване при показателите, определени в чл. 

41 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зона - П застр. - до 40 %, К инт. - до 1,2 и 

П озел. - 20 %. 

 за УПИ № VІ „Обществено обслужващи дейности“ - ново застрояване в 

рамките на ограничителните линии на застрояване при показатели: П застр. - до 50 %, и 

К инт. - до 1,2, а необходимото озеленяване П озел. - 30 %. 

На основание чл. 134 ал. 7 от ЗУТ е поискано  съгласие  от министъра на 

образованието, младежта и науката за  изменението на ПУП по реда на чл. 39, ал. 3 от 

ЗУТ. 

С оглед изложеното, Общинският съвет - Кубрат  

 

Р  Е  Ш  И: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 8 ал. 1 от  Закона за 

общинската собственост,  във връзка чл. 134, ал. 2, респ. ал. 1, т. 1 и чл. 134 ал. 7 от 

ЗУТ, Общинският съвет дава съгласие  да се измени ПУП на с. Мъдрево, както 

следва: 

Частично изменение на плана за регулация, с който да се предвиди: 

 разделяне на УПИ № ІV – за училище от кв.21 на два УПИ, както 

следва: 

УПИ № ІV „ Училище“ с площ – 8378 кв.м. 

УПИ № VІ „Обществено обслужващи дейности“ с площ – 1364 кв.м. 

 промяна на уличната регулация на УПИ № ІV към улица с осови точки 

№ 84, №85, №86, №87 и към УПИ № ІІІ “Детска градина“, така че 

регулационните граници да съвпадат с кадастралната граница на ПИ          

№ 359. 

   

 Частично изменение на плана за застрояване, с който да се предвиди: 

 за УПИ № ІV „Училище“ - запазване на съществуващите сгради и 

застрояване в рамките на ограничителните линии на застрояване при 

показателите, определени в чл. 41 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зона - П застр. - до 40 %, К инт. - до 1,2 и П озел. - 20 %. 

 за УПИ № VІ „Обществено обслужващи дейности“ - ново застрояване в 

рамките на ограничителните линии на застрояване при показатели: П 

застр. - до 50 %, и К инт. - до 1,2, а необходимото озеленяване П озел. -           

30 %. 

 

2. След влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП по т. 1, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредба 

№ 4 на Общинския съвет - Кубрат, обявява УПИ № VІ“Обществено обслужващи 

дейности“  кв. № 21 по ПУП на с. Мъдрево – за частна общинска собственост. 

 
  

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

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград.             



 
 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21, „против” – няма, „въздържал 

се” – няма. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

     НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:      /п/ 

 

               / д-р И. Яхов / 

 


