
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

 
Относно: Одобряване на процедура за избор на финансова или кредитна 

институция или финансов посредник. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 445  

 

Съгласно чл.19 от Закона за общинския дълг, процедурата за избор на финансова 

или кредитна институция  или финансов посредник се провежда въз онова на открита, 

прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и ред, приети от 

общинския съвет. Член 19 не се прилага по отношение на проекти, подлежащи на 

финансиране от Фонд за органите за местното самоуправление в България –ФЛАГ ЕАД, 

от фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници и фондовете на градско 

развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла 

на чл.2, т.11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България ” ЕАД.  

С влизането в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 

16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.) съгласно чл.13, ал.1, т. 9 законът не се прилага за 

заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването 

или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти. Условията и 

редът за поемане на финансови задължения от името и за сметка на общините са уредени 

в Закона за общинския дълг. 

     

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

връзка с чл.19 от Закона за общинския дълг и чл.5, ал.2 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет-Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява Процедура за избор на финансова или кредитна институция 

и финансов посредник. 

 

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.  

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

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



 
 

изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение 

подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 

 

Резултати от гласуване: „за” – 11 (единадесет), „против” – 2 (две), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

 

Относно : Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за 

средства от Европейския съюз към 30.06.2018г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 446 

На свое заседание, проведено на 22.01.2018г., Общински съвет-Кубрат прие 

бюджета на Община Кубрат за 2018г. в размер на 14 404 106 лв. в прихода и в разхода. 

Основните приоритети, заложени в бюджета на общината, са свързани с обслужването 

на дългосрочния кредит на община Кубрат, поет с Договор №750/22.05.2015г., 

изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски, обезщетения и помощи, 

покриване на разходите за издръжка на образователните, здравните и социалните 

заведения, подобряването на социалната, образователната и техническа инфраструктура.  

През 2018г. Община Кубрат се придържа към основните принципи, заложени в 

Закона за публичните финанси, а именно: 

            1. всеобхватност - управлението на публичните финанси се осъществява чрез 

бюджети и сметки на бюджетните организации, включени в консолидираната фискална 

програма, и наблюдение на останалите лица от сектор "Държавно управление"; 

            2. отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който 

гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети; 

            3. адекватност - съответствие на фискалната политика с макроикономическите и 

социално-икономическите цели; 

            4. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите 

ресурси за осъществяване дейността на бюджетните организации при спазване на 

изискванията за качество на ресурсите; 

           5. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните 

ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации; 

           6. ефективност - степента на постигане целите на бюджетните организации 

при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност; 

            7. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото 

чрез осигуряване на публичен достъп до информация; 

             8. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск 

за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения 

в дългосрочен план; 

             9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на 

вътрешните актове и на договорите. 

             През първото полугодие на 2018г. се наблюдава изключителен спад в разходите 

спрямо първото шестмесечие на 2017г., в резултат на засиления вътрешен контрол в 



 
 

областта на финансово-счетоводната дейност и актуализираните вътрешни правила за 

финансово управление и контрол в публичния сектор.  

             Считано от 11.05.2018г. договорът, сключен между Община Кубрат и 

сметопочистващата фирма „ЕКО 2015” ЕООД, е прекратен. През 2018г. Община Кубрат 

закупи ДМА – сметовоз на стойност 35 988 лв. за сметосъбиране и извозване на твърди 

битови отпадъци до Регионално депо-Разград. Със свое решение Общински съвет-

Дългопол предостави на Община Кубрат за безвъзмездно ползване един брой камион за 

събиране и извозване на битови отпадъци.  Създадено бе ОП „Чистота” гр. Кубрат и бяха 

наети двама шофьори и четирима общи работници. В резултат на така предприетите от 

страна на Общинска администрация-Кубрат действия разходите за чистота значително 

намаляха спрямо предходните няколко години. 

             През 2018г. Община Кубрат кандидатства и изпълнява редица проекти по 

европейски програми – ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г., ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж” и ОП "Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица", както следва: 

1. Проект „Приеми ме 2015”; 

2. Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от 

уязвими групи”; 

3. Проект „Активни младежи – устойчиво бъдеще за Община Кубрат”; 

4. Проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат”; 

5. Проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община 

Кубрат”; 

6. Проект „Обучения и заетост”; 

7. Проект „Обучения и заетост на младите хора”; 

8. Проект „Топъл обяд”; 

9. Социалната услуга „Личен асистент”; 

10. Проект "Ремонтни работи в СОУ ""Христо Ботев" гр. Кубрат" - проект по 

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г., Мярка 7 "Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура"; 

11. Проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово –Юпер/ 

Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат)– Сеслав - /II – 23/ и път 

RAZ3061 / II – 23, Беловец –Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III - 2102/ на 

територията на община Кубрат“ - проект по Програма за развитие на селските 

райони 2014- 2020г., Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"; 

12. Проект „Твоят час”. 

            През първото полугодие на 2018г. с указания на Министъра на финансите са 

извършени следните служебни актуализации по бюджета на общината: 

1. С ФО-11 от 25.04.2018г. намаление на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 7 466,00 лв.; 

2. С ФО-12 от 27.04.2018г. увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 10 540,00 лв.; 

3. С ФО-17 от 15.05.2018г. увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 540,00 лв.; 

4. С ФО-18 от 17.05.2018г. увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 32 513,00 лв.; 



 
 

5. С ФО-19 от 22.05.2018г. увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 1 475,00 лв.; 

6. С ФО-21 от 22.05.2018г. увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 34 469,00 лв.  

7. С ФО-22 от 31.05.2018г. е трансформирана целевата субсидия за капиталови 

разходи за 2018г. в размер на 270 000 лв. в целеви трансфер за извършван на 

неотложни текущи ремонти на общинска пътна и/или улична мрежа; 

8. С ФО-23 от 01.06.2018г. увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в 

размер на 71040,00 лв.  

9. Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния 

транспорт за първо тримесечие, ДПРС 1 – 53 445 лв.; 

10.  Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния 

транспорт за второ тримесечие, ДПРС 2 – 53 445 лв.; 

 

            От Министерски съвет, Дирекция „Вероизповедания” са предоставени средства 

за ремонт на джамиите в град Кубрат и селата Беловец, Мъдрево и Точилари в размер на 

29 000,00 лв. 

             Извършени са следните актуализации по бюджета на община Кубрат с ПМС 

№332/2017г. в размер на 67 042,00 лв., както и от МТСП – в размер на 28 309 лв. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА във връзка с 

чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси,  чл.62, чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 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 – Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

 

1. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и 

сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2018г. (съгласно 

Приложение „Отчет към 30.06.2018г.-бюджет”, Приложение „Отчет към 

30.06.2018г.-СЕС”, Приложение „Отчет към 30.06.2018г.-РА” и Приложение 

„Отчет към 30.06.2018г.-ДЕС”). 

 

           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 поименно гласуване: „за” – 13 (тринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

 

Относно: Приемане отчета за дейността на Общински съвет – Кубрат и неговите 

комисии за периода от м. януари 2018г.  до м. юни 2018г. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на ОбС 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 447 

 

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

администрация Председателят на Общински съвет изготвя и внася за разглеждане два 

пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в 

открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в 

Правилника на ОбС.  

В настоящия отчет за дейността на Общинския съвет са представени 

статистически данни за първото шестмесечие на 2018г., свързани както с проведените 

заседания на Общински съвет, така и на постоянните комисии към него, приетите 

решения и обобщена информация относно Общинския съвет.  

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

Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет – Кубрат приема Отчет за дейността на Общински съвет 

– Кубрат и неговите комисии за периода от м. януари 2018г. до м. юни 2018г. 

включително. 

 

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

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

Гласували: „за” – 13 (тринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Кубрат.  

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС- Кубрат 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 448 

Във връзка с измененията и допълненията, заложени в Закона за изменение и 

допълнение на ЗМДТ/ДВ бр.97/2017 г., възниква необходимостта, общинският съвет  да 

извърши корекции в Наредба № 17, като я приведе  в съответствие с настъпилите 

промени.   

Основни цели, които се поставят: 

 Наредбата да се приведе в съответствие с промените в нормативната уредба; 

 Разширяване обхвата на предлаганите услуги. 

Финансови и други  средства за прилагане изискванията на наредбата не са 

необходими. 

Очаквани резултати – увеличаване приходната база за общинския бюджет за 

осигуряване на поетите отговорности. 

Всичко това налага Общинският съвет да извърши корекции в Наредба №17 за 

определянето размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

Изготвеният проект в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от Закона на 

нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Община Кубрат на 

20.06.2018 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.79 

от Административно- процесуалния кодекс /АПК/, чл.26,ал.2 и чл.28,  чл.37, ал.3 от 

Закона за нормативните актове/ЗНА/, чл.1, ал.1, чл.28, чл.60, чл.61р,чл.61с от ЗМДТ, § 

25, ал.1 и § 26 от ПЗР на ЗМДТ от 14.12.2010 г., Общинският съвет - Кубрат 

 

Р  Е  Ш  И: 

1. Приема измененията и допълненията на Наредба №17 за определянето 

размера на местните данъци на територията на Община Кубрат, както следва: 

 

1.1.В чл.10 се създава нова точка  4 със следното съдържание: 

т.4. „на  касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез 

системата ИПЕЙ (ePay). „ 

 

1.2.В чл.39 се създават ал.1, ал.2 и ал.3 със следното съдържание 

(1) “Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.“ 



 
 

(2) „Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз 

основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“ 

(3) „Данните по ал. 2 се предоставят от Министерството на финансите на общините:  

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните 

данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните 

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно - на електронен носител. 

 

 

1.3. Чл.41, ал.12 се изменя така: 

(12) „Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства от категория 

L7е по Закона за движение по пътищата е в размер  56.00 лв.“  

1.4 В чл.46, ал.3 добива следното съдържание:  

(3) „Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически 

преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между инфор- 

мационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи 

на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на тран- спорта, 

информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министер- ството на 

финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 

общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“ 

 

 

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. 

 

Гласували: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка пета от дневния ред 

 
Относно: Учредяване право на ползване на общински имот. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 449 

 

 На  седми септември 2018г. изтича Договора сключен между Община Кубрат и 

Сдружение с нестопанска цел „Агробизнесцентър – Кубрат“ за учредения им право на 

ползване общински имот – офис за срок от 7 (седем) години в гр.Кубрат, ул.Княз Борис 

I № 15, ет.1, със застроена площ 139,86 (сто тридесет и девет цяло осемдесет и шест) 

кв.м., за който има съставен АЧОС 89/27.04.1998г.. Офисът, съгласно КК и КР на 

гр.Кубрат представлява самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.2179.4.1 

(четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка две 

хиляди сто седемдесет и девет точка четири точка едно), построен в поземлен имот 

40422.505.2179.  

Постъпило е искане с вх.№ УД-02-20-901 от 30.07.2018г от Председателя на УС 

на СНЦ „Агробизнесцентър – Кубрат“ за сключване на нов договор. Исканите 

помещения са необходими за нуждите на Сдружение с нестопанска цел 

„Агробизнесцентър – Кубрат“.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 и ал.6 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, чл.39, ал.3, т.3 

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

собственост, Общински съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 2 години на Сдружение с 

нестопанска цел „Агробизнесцентър – Кубрат“, общински имот – офис в гр.Кубрат, 

ул.Княз Борис I № 15, ет.1, със застроена площ 139,86 (сто тридесет и девет цяло 

осемдесет и шест) кв.м., за който има съставен АЧОС 89/27.04.1998г.. Офисът, съгласно 

КК и КР на гр.Кубрат представлява самостоятелен обект с идентификатор 

40422.505.2179.4.1 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и 

пет точка две хиляди сто седемдесет и девет точка четири точка едно), построен в 

поземлен имот 40422.505.2179. 



 
 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за 

предоставяне безвъзмездното право на ползване на имота, описан в т.1, 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. 

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“ – 13 (тринадесет), „Против“ – 

няма, „Въздържал се“ – няма. 

Г-н Павлин Петров не участва в гласуването, съгласно чл.37 от ЗМСМА. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 
Относно: Освобождаване от длъжност и оттегляне овластяването като управител 

на ВиК “Меден кладенец“ЕООД - гр. Кубрат Румен Петков и избор на нов 

управител на дружеството. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС- Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 450 

 

 В деловодството на Общински съвет-Кубрат е постъпило заявление с вх. № УД-

01-011-153/06.08.2018г. от Румен Петков, управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД - 

гр. Кубрат - търговско дружество, в което община Кубрат е едноличен собственик на 

капитала. 

 Със своето заявление г-н Петков уведомява, че във връзка с изтичащия срок на 

договора му  за управление на дружеството през м.Септември  желае да бъде освободен 

от длъжността Управител на основание гл.V,т.7.1, б“е“ от Договор за възлагане на 

управление на Еднолично търговско дружество  от 25.03.2014г./основание при което се 

дължи и една работна заплата освен неизползван полагаем платен годишен отпуск. 

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 и чл.147, ал.ал.1 и 2 от ТЗ и чл.11, ал.1, т.5 и чл.29, 

ал.1 , чл.31, ал.1 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, Общински съвет-Кубрат, 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава от длъжност и от отговорност за действията му като управител на ВиК 

“Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат, Румен Петков, с ЕГН: хххххххххх, считано от 

01.09.2018г. 

 2. Избира, чрез пряк избор, за управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД -гр. 

Кубрат, Юзджан Алиев с ЕГН: хххххххххх, адрес: ххххххххх, ул.“ххххххх“ № хххх, 

считано от 01.09.2018г. 

 3. Определя срок на управление 6 /шест месеца/, считано от 01.09.2018г. и основно 

месечно възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати. 



 
 

 В случай на по-ранно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и водоснабдителните и канализационните услуги на 

„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД - гр. Разград, договорът може да бъде прекратен по 

съответният ред, преди  изтичане на шестте месеца. 

 4. Възлага на кмета на Община Кубрат, Алкин Неби, да сключи договор с 

новоизбрания управител, Юзджан Алиев с ЕГН: хххххххххх, договор за възлагане 

управлението на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД- гр.Кубрат. 

 5. Упълномощава новоизбрания управител Юзджан Алиев с ЕГН: хххххххххх, да 

подаде заявление за вписване в търговския регистър на новонастъпилите обстоятелства 

по отношение на ВиК “Меден кладенец“ЕООД- гр. Кубрат. 

 6. В срок до 1 септември 2018г. от приемане на настоящото решение, да се състави 

приемателно-предавателен протокол от настоящия и новоизбран управител на В и К 

“Меден кладенец“ ЕООД- гр. Кубрат. 

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

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

 

Гласували: „за“ – 13 (тринадесет), „против“ – няма, „въздържал се“ – няма. 

Г-жа Милена Йорданова не участва в гласуването, съгласно чл. 37 от ЗМСМА. 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка седма от дневния ред 

 
Относно: Съгласие за удължаване срока на договор на училищен павилион за 

закуски. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 451 

 

Със свое Решение№ 260 по Протокол № 23 от 18.09.2013г. и на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от ЗОС и чл.15,ал.7 от Наредба №4 за придобиване, 

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

Кубрат,  е дал съгласие на Директора на  СУ „Христо Ботев“-гр.Кубрат,  да  проведе 

публичен търг за отдаване под наем на обект„Павилион за закуски“  разположен  в 

сградата на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат и  да сключи договор за отдаване  под наем  

на обекта  за срок от 3/три/години. 

 С Решение № 140 по Протокол № 14/30.08.2016г. на Общински съвет-Кубрат, 

срокът на договора е удължен до 31.10.2018г. 

В деловодството на общински съвет-гр.Кубрат е депозирана докладна записка от 

г-жа Росица Христова - Директор на СУ“Христо Ботев“ - гр.Кубрат с вх.№ УД-01-013-

58/10.08.2018г., относно разрешение за удължаване срока на сключеният със ЕТ“Зенит-

04-Зейти Аларън“ договор за срок от 4/четири/години, като останалите клаузи по 

договора не се променят. 

 Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от ЗОС 

и чл.15,ал.1 от Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост, Общинският съвет – Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Директорът на СУ“Христо Ботев“-гр. Кубрат, да  удължи срока 

на договора за „Павилион за закуски“ с ЕТ“Зенит-04-Зейти Аларън“ с 2/две/години до 

31.10.2020г. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Директора на СУ „Христо Ботев“ 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” – 12 (дванадесет), „против” – 2 (две), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

 

Относно: Даване предварително съгласие от Общински съвет – Кубрат за промяна 

начина на трайно ползване и обединяване на общински поземлени имоти. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 452 

 

 Община Кубрат е собственик на лозя в масив 431 в землището на с.Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат, местност „БАЛЪК АРКАСЪ“. Необходимостта от лозята 

отдавна е отпаднала и в момента имотите пустеят.  Над 95 % от имотите в масива са с 

площ около 0,500дка.  Проведената процедура за отдаване под наем , без търг и конкурс, 

за този масив за стопанската 2018-2019 година приключи без подадени искания.  

  С цел по-добро управление на общинския поземлен фонд и реализиране на 

бъдещи инвестиционни намерения, считам за целесъобразно да се промени начина на 

трайно ползване на тези лозя в ниви, както и тяхното окрупняване. 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.5, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински 

съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие за извършване на промяна начина на трайно ползване по реда на 

чл.78а от ППЗСПЗЗ на общинските имоти от масив 431  в землището на с.Мъдрево, 

местност  „БАЛЪК АРКАСЪ“ от „лозя“ в „нива“ . 

 2. Имотите в масива да се окрупнят в 25 имота, както следва: 

 
номер 

на 
имота 

Площ 
дка 

АОС дата 

Имот 1 

431001 0,922 5191 19.02.2015 

431002 0,739 5192 19.02.2015 

431003 0,277 5193 19.02.2015 

431004 0,59 5194 19.02.2015 

431005 0,572 5195 19.02.2015 

431006 0,582 5196 19.02.2015 

431007 0,562 5197 19.02.2015 



 
 

431008 0,562 5198 19.02.2015 

431009 1,089 5199 19.02.2015 

431010 0,565 5200 19.02.2015 

431011 0,555 5201 19.02.2015 

431012 0,555 5202 19.02.2015 

431013 1,106 5203 19.02.2015 

431014 0,563 5236 06.03.2015 

431015 0,578 5237 06.03.2015 

431016 0,583 5238 06.03.2015 

Нова площ 10,400 дка 

Имот 2 

431017 0,624 5239 06.03.2015 

431018 0,508 5240 06.03.2015 

431019 0,556 5241 06.03.2015 

431020 0,569 5242 06.03.2015 

431021 0,583 5243 06.03.2015 

431022 0,551 5244 06.03.2015 

431023 0,552 5245 06.03.2015 

431024 0,595 5246 06.03.2015 

431025 0,562 5247 06.03.2015 

431026 0,581 5248 06.03.2015 

431027 0,553 5249 06.03.2015 

431028 0,529 5250 06.03.2015 

431029 0,588 5251 06.03.2015 

431030 0,501 5252 06.03.2015 

431031 0,508 5253 06.03.2015 

431032 0,552 5254 06.03.2015 

Нова площ 8,912 дка 

Имот 3 

431033 0,529 5255 06.03.2015 

431034 0,502 5256 06.03.2015 

431035 0,509 5257 06.03.2015 

431036 0,496 5258 06.03.2015 

431037 0,484 5259 06.03.2015 

431038 0,491 5260 06.03.2015 

431039 0,493 5261 06.03.2015 

431040 0,51 5262 06.03.2015 

431041 0,495 5263 06.03.2015 

431042 0,483 5264 06.03.2015 

431043 0,487 5265 06.03.2015 

431044 0,501 5296 01.04.2015 

431045 0,495 5297 01.04.2015 

431046 0,519 5298 01.04.2015 

431047 0,5 5299 01.04.2015 

431048 0,521 5300 01.04.2015 

Нова площ  8,015 дка 

Имот 4 

431049 0,521 5301 01.04.2015 

431050 0,499 5302 01.04.2015 

431051 0,508 5303 01.04.2015 

431052 0,482 5304 01.04.2015 

431053 0,486 5305 01.04.2015 



 
 

431054 0,506 5306 01.04.2015 

431055 0,51 5307 01.04.2015 

431056 0,52 5308 01.04.2015 

431057 0,537 5309 01.04.2015 

431058 0,463 5310 01.04.2015 

431059 0,527 5311 01.04.2015 

431060 0,534 5312 01.04.2015 

431061 0,503 5313 01.04.2015 

431062 0,5 5314 01.04.2015 

431063 0,5 5315 01.04.2015 

431064 0,431 5316 01.04.2015 

431065 0,427 5317 01.04.2015 

431066 0,791 5318 01.04.2015 

Нова площ 9,245 дка 

Имот 5 

431067 0,566 5319 01.04.2015 

431068 0,629 5320 01.04.2015 

431069 0,499 5321 01.04.2015 

431070 0,543 5322 01.04.2015 

431071 0,463 5323 01.04.2015 

431072 0,449 5324 01.04.2015 

431073 0,503 5325 01.04.2015 

431074 0,502 5356 28.04.2015 

431075 0,49 5357 28.04.2015 

431076 0,498 5358 28.04.2015 

431077 0,498 5359 28.04.2015 

431078 0,514 5360 28.04.2015 

431392 0,474 6506 18.10.2017 

431079 0,505 5361 28.04.2015 

431080 0,494 5362 28.04.2015 

431081 0,507 5363 28.04.2015 

431082 0,506 5364 28.04.2015 

431083 0,589 5365 28.04.2015 

Нова площ 9,229 дка 

Имот 6  

431084 0,528 5366 28.04.2015 

431085 0,517 5367 28.04.2015 

431086 0,506 5368 28.04.2015 

431087 0,505 5369 28.04.2015 

431088 0,515 5370 28.04.2015 

431089 0,504 5371 28.04.2015 

431090 0,488 5372 28.04.2015 

431091 0,555 5373 28.04.2015 

431092 0,46 5374 28.04.2015 

431093 0,538 5375 28.04.2015 

431094 0,504 5376 28.04.2015 

431095 0,501 5377 28.04.2015 

431096 0,529 5378 28.04.2015 

431097 0,523 5379 28.04.2015 

431098 0,515 5380 28.04.2015 

431099 0,457 5381 28.04.2015 

Нова площ 8,145 дка 



 
 

Имот 7 

431100 0,467 5382 28.04.2015 

431101 0,474 5383 28.04.2015 

431102 0,566 5384 28.04.2015 

431103 0,506 5385 28.04.2015 

431104 0,515 5420 19.05.2015 

431105 0,499 5421 19.05.2015 

431106 0,517 5422 19.05.2015 

431107 0,516 5423 19.05.2015 

431108 0,531 5424 19.05.2015 

431109 0,471 5425 19.05.2015 

431110 0,515 5426 19.05.2015 

431111 0,526 5427 19.05.2015 

431112 0,494 5428 19.05.2015 

431113 0,481 5429 19.05.2015 

431114 0,537 5430 19.05.2015 

431115 0,526 5431 19.05.2015 

Нова площ 8,141 дка 

Имот 8 

431116 0,549 5432 19.05.2015 

431117 0,492 5433 19.05.2015 

431118 0,529 5434 19.05.2015 

431119 0,511 5435 19.05.2015 

431120 0,519 5436 19.05.2015 

431121 0,51 5437 19.05.2015 

431122 0,491 5438 19.05.2015 

431123 0,503 5439 19.05.2015 

431124 0,501 5440 19.05.2015 

431125 0,484 5441 19.05.2015 

431126 0,523 5442 19.05.2015 

431127 0,507 5443 19.05.2015 

431128 0,495 5444 19.05.2015 

431129 0,498 5445 19.05.2015 

431130 0,494 5446 19.05.2015 

431131 0,508 5447 19.05.2015 

431132 0,542 5448 19.05.2015 

431133 0,657 5449 19.05.2015 

Нова площ 9,313 дка 

Имот 9  

431134 0,555 5481 16.06.2015 

431135 0,507 5482 16.06.2015 

431136 0,566 5483 16.06.2015 

431137 0,498 5484 16.06.2015 

431138 0,529 5485 16.06.2015 

431139 0,47 5486 16.06.2015 

431140 0,508 5487 16.06.2015 

431141 0,484 5488 16.06.2015 

431142 0,502 5489 16.06.2015 

431143 0,494 5490 16.06.2015 

431144 0,532 5491 16.06.2015 

431145 0,473 5492 16.06.2015 

431146 0,503 5493 16.06.2015 



 
 

431147 0,511 5494 16.06.2015 

431148 0,479 5495 16.06.2015 

431149 0,493 5496 16.06.2015 

431150 0,49 5497 16.06.2015 

431151 0,548 5498 16.06.2015 

Нова площ 9,142 дка 

Имот 10 

431152 0,486 5499 16.06.2015 

431153 0,516 5500 16.06.2015 

431154 0,51 5501 16.06.2015 

431155 0,505 5502 16.06.2015 

431156 0,548 5503 16.06.2015 

431157 0,499 5504 16.06.2015 

431158 0,497 5505 16.06.2015 

431159 0,496 5506 16.06.2015 

431160 0,501 5507 16.06.2015 

431161 0,499 5508 16.06.2015 

431162 0,523 5509 16.06.2015 

431163 0,519 5510 16.06.2015 

431164 0,514 5585 07.08.2015 

431165 0,514 5586 07.08.2015 

431166 0,526 5587 07.08.2015 

431167 0,472 5588 07.08.2015 

Нова площ 8,125 дка 

Имот 11  

431168 0,545 5589 07.08.2015 

431169 0,491 5590 07.08.2015 

431170 0,504 5591 07.08.2015 

431171 0,515 5592 07.08.2015 

431172 0,482 5593 07.08.2015 

431173 0,535 5594 07.08.2015 

431174 0,502 5595 07.08.2015 

431175 0,514 5596 07.08.2015 

431176 0,513 5597 07.08.2015 

431177 0,482 5598 07.08.2015 

431178 0,496 5599 07.08.2015 

431179 0,502 5600 07.08.2015 

431180 0,498 5601 07.08.2015 

431181 0,519 5602 07.08.2015 

431182 0,48 5603 07.08.2015 

431183 0,51 5604 07.08.2015 

Нова площ 8,088 дка 

Имот 12 

431184 0,525 5605 07.08.2015 

431185 0,51 5606 07.08.2015 

431186 0,501 5607 07.08.2015 

431187 0,492 5608 07.08.2015 

431188 0,494 5609 07.08.2015 

431189 0,52 5610 07.08.2015 

431190 0,485 5611 07.08.2015 

431191 0,513 5612 07.08.2015 

431192 0,561 5613 07.08.2015 



 
 

431193 0,439 5614 07.08.2015 

431194 0,498 6109 23.08.2016 

431195 0,483 6110 23.08.2016 

431196 0,5 6111 23.08.2016 

431197 0,517 6112 23.08.2016 

431198 0,51 6113 23.08.2016 

431199 0,492 6114 23.08.2016 

431200 0,538 6115 23.08.2016 

431201 0,393 6116 23.08.2016 

Нова площ 8,971 дка 

Имот 13 

431202 0,408 6117 23.08.2016 

431203 0,564 6118 23.08.2016 

431204 0,482 6119 23.08.2016 

431205 0,538 6120 23.08.2016 

431206 0,462 6121 23.08.2016 

431207 0,505 6122 23.08.2016 

431208 0,502 6123 23.08.2016 

431209 0,481 6124 23.08.2016 

431210 0,478 6125 23.08.2016 

431211 0,516 6126 23.08.2016 

431212 0,493 6127 23.08.2016 

431213 0,485 6128 23.08.2016 

431214 0,5 6129 23.08.2016 

431215 0,499 6130 23.08.2016 

431216 0,473 6131 23.08.2016 

431217 0,5 6132 23.08.2016 

431218 0,495 6133 23.08.2016 

431219 0,5 6134 23.08.2016 

Нова площ 8,881 дка 

Имот  14 

431220 0,543 6135 23.08.2016 

431221 0,476 6136 23.08.2016 

431222 0,526 6137 23.08.2016 

431223 0,5 6138 23.08.2016 

431224 0,51 6153 10.10.2016 

431225 0,51 6154 10.10.2016 

431226 0,498 6155 10.10.2016 

431227 0,505 6156 10.10.2016 

431228 0,509 6157 10.10.2016 

431229 0,484 6158 10.10.2016 

431230 0,493 6159 10.10.2016 

431231 0,47 6160 10.10.2016 

431232 0,544 6161 10.10.2016 

431233 0,539 6162 10.10.2016 

431234 0,487 6163 10.10.2016 

431235 0,449 6164 10.10.2016 

Нова площ  8,043 дка 

Имот 15 

431236 0,513 6165 10.10.2016 

431237 0,517 6166 10.10.2016 

431238 0,494 6167 10.10.2016 



 
 

431239 0,535 6168 10.10.2016 

431240 0,507 6169 10.10.2016 

431241 0,519 6170 10.10.2016 

431242 0,496 6171 10.10.2016 

431243 0,507 6172 10.10.2016 

431244 0,515 6173 10.10.2016 

431245 0,508 6174 10.10.2016 

431246 0,515 6175 10.10.2016 

431247 0,503 6176 10.10.2016 

431248 0,508 6177 10.10.2016 

431249 0,524 6178 10.10.2016 

431250 0,459 6179 10.10.2016 

431251 0,569 6180 10.10.2016 

Нова площ 8,189 дка 

Имот 16 

431252 0,5 6181 10.10.2016 

431253 0,502 6182 10.10.2016 

431254 0,508 6186 01.11.2016 

431255 0,498 6187 01.11.2016 

431256 0,505 6188 01.11.2016 

431257 0,508 6189 01.11.2016 

431258 0,485 6190 01.11.2016 

431259 0,508 6191 01.11.2016 

431260 0,502 6192 01.11.2016 

431261 0,517 6193 01.11.2016 

431262 0,498 6194 01.11.2016 

431263 0,496 6195 01.11.2016 

431264 0,508 6196 01.11.2016 

431265 0,547 6197 01.11.2016 

431266 0,482 6198 01.11.2016 

431267 0,471 6199 01.11.2016 

431268 0,583 6200 01.11.2016 

431269 0,493 6201 01.11.2016 

Нова площ 9,111 дка 

Имот  17 

431270 0,53 6202 01.11.2016 

431271 0,596 6203 01.11.2016 

431272 0,479 6204 01.11.2016 

431273 0,509 6205 01.11.2016 

431274 0,983 6206 01.11.2016 

431275 0,456 6207 01.11.2016 

431276 0,523 6208 01.11.2016 

431277 0,541 6209 01.11.2016 

431278 0,471 6210 01.11.2016 

431279 0,495 6211 01.11.2016 

431280 0,512 6212 01.11.2016 

431281 0,482 6213 01.11.2016 

431282 0,505 6214 01.11.2016 

431283 0,513 6215 01.11.2016 

431284 0,487 6216 09.11.2016 

431285 0,537 6217 09.11.2016 

431286 0,482 6218 09.11.2016 



 
 

Нова площ 9,101 дка 

Имот 18 

431287 0,529 6219 09.11.2016 

431288 0,495 6220 09.11.2016 

431289 0,522 6221 09.11.2016 

431290 0,485 6222 09.11.2016 

431291 0,499 6223 09.11.2016 

431292 0,507 6224 09.11.2016 

431293 0,478 6225 09.11.2016 

431294 0,474 6226 09.11.2016 

431295 0,528 6227 09.11.2016 

431296 0,503 6228 09.11.2016 

431297 0,497 6229 09.11.2016 

431298 0,503 6230 09.11.2016 

431299 0,483 6231 09.11.2016 

431300 0,521 6232 09.11.2016 

431301 0,517 6233 09.11.2016 

431302 0,495 6234 09.11.2016 

Нова площ 8,036 дка 

Имот 19 

431303 0,543 6235 09.11.2016 

431304 0,456 6236 09.11.2016 

431305 0,506 6237 09.11.2016 

431306 0,494 6238 09.11.2016 

431307 0,479 6239 09.11.2016 

431308 0,492 6240 09.11.2016 

431309 0,482 6241 09.11.2016 

431310 0,495 6242 09.11.2016 

431311 0,499 6243 09.11.2016 

431312 0,462 6244 09.11.2016 

431313 0,522 6245 09.11.2016 

431314 0,477 6375 20.06.2017 

431315 0,506 6376 20.06.2017 

431316 0,479 6377 20.06.2017 

431317 0,526 6378 20.06.2017 

431318 0,491 6379 20.06.2017 

Нова площ  7,909 дка 

Имот 20 

431319 0,48 6380 20.06.2017 

431320 0,481 6381 20.06.2017 

431321 0,513 6382 20.06.2017 

431322 0,503 6383 20.06.2017 

431323 0,208 6384 20.06.2017 

431324 0,263 6385 20.06.2017 

431325 0,498 6386 20.06.2017 

431326 0,5 6387 20.06.2017 

431327 0,487 6388 20.06.2017 

431328 0,442 6389 20.06.2017 

431329 0,573 6390 20.06.2017 

431330 0,505 6391 20.06.2017 

431331 0,494 6392 20.06.2017 

431332 0,506 6393 20.06.2017 



 
 

431333 0,505 6394 20.06.2017 

431334 0,519 6423 18.09.2017 

431335 0,528 6424 18.09.2017 

431336 0,578 6425 18.09.2017 

431337 0,497 6426 18.09.2017 

Нова площ 9,080 дка 

Имот 21 

431338 1,285 6427 18.09.2017 

431339 0,528 6428 18.09.2017 

431340 0,485 6429 18.09.2017 

431341 0,495 6430 18.09.2017 

431342 0,521 6431 18.09.2017 

431343 0,544 6432 18.09.2017 

431344 0,561 6433 18.09.2017 

431345 0,561 6434 18.09.2017 

431346 0,538 6435 18.09.2017 

431347 0,554 6436 18.09.2017 

431348 0,555 6437 18.09.2017 

431349 0,555 6438 19.09.2017 

Нова площ 7,182 дка 

Имот  22 

431350 0,519 6439 19.09.2017 

431351 0,49 6440 19.09.2017 

431352 0,494 6441 19.09.2017 

431353 0,491 6442 19.09.2017 

431354 0,524 6443 19.09.2017 

431355 0,493 6444 19.09.2017 

431356 0,485 6445 19.09.2017 

431357 0,505 6446 19.09.2017 

431358 0,503 6447 19.09.2017 

431359 0,505 6448 19.09.2017 

431360 0,5 6449 19.09.2017 

431361 0,497 6450 19.09.2017 

431362 0,502 6451 19.09.2017 

431363 0,526 6452 19.09.2017 

431364 0,471 6478 18.10.2017 

431365 0,517 6479 18.10.2017 

Нова площ 8,022 дка 

Имот 23 

431366 0,514 6480 18.10.2017 

431367 0,565 6481 18.10.2017 

431368 0,566 6482 18.10.2017 

431369 0,532 6483 18.10.2017 

431370 0,527 6484 18.10.2017 

431371 0,478 6485 18.10.2017 

431372 0,467 6486 18.10.2017 

431373 0,509 6487 18.10.2017 

431374 0,45 6488 18.10.2017 

431375 0,481 6489 18.10.2017 

431376 0,512 6490 18.10.2017 

431377 0,496 6491 18.10.2017 

431378 0,478 6492 18.10.2017 



 
 

431379 0,521 6493 18.10.2017 

Нова площ 7,096 дка 

Имот 24 

431380 0,765 6494 18.10.2017 

431381 0,641 6495 18.10.2017 

431382 0,758 6496 18.10.2017 

431383 0,807 6497 18.10.2017 

431384 0,734 6498 18.10.2017 

431390 0,836 6504 18.10.2017 

Нова площ 4,541 дка 

Имот 25 

431385 0,381 6499 18.10.2017 

431386 0,812 6500 18.10.2017 

431387 0,795 6501 18.10.2017 

431388 0,461 6502 18.10.2017 

431389 0,585 6503 18.10.2017 

431391 2,137 6505 18.10.2017 

Нова площ 5,171 дка 

 

3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението по т.1 и т.2. 

 

 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” – 14 (четиринадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

 

Относно: Спиране на процедура за приватизация на общински нежилищен имот за 

стопански цели. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 453 

 

С  решение № 437 по Протокол № 43от 29.06.2018г. на Общински съвет Кубрат е 

открита процедура за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели -- 

Самостоятелен обект на минус първи етаж в сграда с административен адрес 

с.Мъдрево, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.Хан Кубрат № 75, построена в общински УПИ 

с № V-Комбинирана сграда от кв.21,  представляващ  ДИСКОТЕКА, с площ 273,90 кв.м. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6518, вписан с вх.рег. № 

3641 от 19.12.2017г., акт 145, том 12, д.2412, имотна партида 43933 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат. 

С призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело № 

20187620400266 с изходящ № 10214/20.07.2018г. частния съдебен изпълнител  Деян 

Драганов е пристъпил към опис на общинско имущество а именно Самостоятелен обект 

на минус първи етаж в сграда с административен адрес с.Мъдрево, общ.Кубрат, 

обл.Разград, ул.Хан Кубрат № 75, построена в общински УПИ с № V-Комбинирана 

сграда от кв.21,  представляващ  ДИСКОТЕКА. 

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

с призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело № 20187620400266 с 

изходящ № 10214/20.07.2018г. частния съдебен изпълнител  Деян Драганов, Общински 

съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

Спира изпълнението на свое решение № 437 по протокол № 43 от 29.06.2018г. за 

продажба по реда ЗПСП на общински нежилищен имот за стопански цели - 

Самостоятелен обект на минус първи етаж в сграда с административен адрес 

с.Мъдрево, общ.Кубрат, обл.Разград, ул.Хан Кубрат № 75, построена в общински УПИ 

с № V-Комбинирана сграда от кв.21,  представляващ  ДИСКОТЕКА, с площ 273,90 кв.м. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6518, вписан с вх.рег. № 

3641 от 19.12.2017г., акт 145, том 12, д.2412, имотна партида 43933 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат. 

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” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

 

Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на детски градини на  финансово-

счетоводно обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и 

финансово осигуряване на функция „Образование“ – второстепенен разпоредител 

с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с 

бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 454 

 

След извършен преглед на заведените в баланса на Община Кубрат дълготрайни 

материални активи бе констатирано, че част от активите са закупени за нуждите на 

детските градини на територията на общината, които са на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване 

на функция „Образование“ – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. 

През годините от страна на първостепенният разпоредител с бюджет за нуждите на 

детските градини са били придобити следните активи: климатична камера, котли, 

лаптоп, мултифункционално устройство и кухненско оборудване. Това налага 

прехвърлянето на дълготрайните материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на детските градини на  финансово-счетоводно обслужване към 

обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване на функция 

„Образование“ – второстепенен разпоредител с бюджет, отписването им от баланса на 

Община Кубрат и завеждането им в баланса на детските градини. Прехвърлянето на 

активите от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет ще се осъществи 

в рамките на системата на първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна 

група Бюджет.       

 

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

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни 

материални активи от Община Кубрат на детски градини на  финансово-

счетоводно обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и 



 
 

финансово осигуряване на функция „Образование“ – второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно приложен списък – 

Приложение № 1. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите 

ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни 

стандарти от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно 

Сметкоплан на бюджетните организации. 

3.  Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на 

Дирекция „Специализирана администрация“ към Общинска 

администрация-Кубрат да извърши необходимите счетоводни записвания 

при завеждане на активите в баланса на второстепенния разпоредите с 

бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС №20 от 

14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти от 

бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на 

бюджетните организации. 

 

           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. 

 

Гласували: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат 

- второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на 

активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата 

на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 455  

 

След извършен преглед на заведените в баланса на Община Кубрат дълготрайни 

материални активи бе констатирано, че част от активите са закупени за нуждите на ЦПЛР 

- УО "Максим Горки" гр. Кубрат, което е второстепенен разпоредител с бюджет към 

Община Кубрат. През годините от страна на първостепенният разпоредител с бюджет за 

нуждите на общежитие е било придобито кухненско оборудване. Това налага 

прехвърлянето на дълготрайните материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат - второстепенен 

разпоредител с бюджет, отписването му от баланса на Община Кубрат и завеждането му 

в баланса на общежитието. Прехвърлянето на активите от един разпоредител с бюджет 

на друг разпоредител с бюджет ще се осъществи в рамките на системата на 

първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна група Бюджет.       

 

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

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни 

материални активи от Община Кубрат на ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. 

Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, 

съгласно приложен списък – Приложение № 1. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите 

ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни 

стандарти от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно 

Сметкоплан на бюджетните организации. 



 
 

3.  Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на 

ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при завеждане на активите в баланса на 

второстепенния разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра 

на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на 

Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС 

№14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните организации. 

 

           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. 

 

Гласували: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров /



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 
Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат - второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един 

разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 456 

 

След извършен преглед на заведените в баланса на Община Кубрат дълготрайни 

материални активи бе констатирано, че през 2015г. е бил извършен основен ремонт на 

покривната конструкция на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, като разходът е бил извършен от 

Община Кубрат със средства от целева субсидия за капиталови разходи за съответната година. 

Основният ремонт е бил заведен в баланса на първостепенния разпоредител с бюджет, без да 

е бил прехвърлен на училището. Със размера на извършения разход е следвало да бъде 

увеличена стойността на сградата на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. За да се извършат 

съответните корекции, е необходимо решение на общинския съвет за прехвърляне на актива 

от първостепенния разпоредител на второстепенния разпоредител с бюджет.   Прехвърлянето 

на активите от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет ще се осъществи 

в рамките на системата на първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна 

група Бюджет.       

 

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

ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни материални 

активи от Община Кубрат на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат - второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно приложен списък – 

Приложение № 1. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

№20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти 

от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на 

бюджетните организации. 



 
 

3.  Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на СУ 

„Христо Ботев“ гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни записвания при 

завеждане на активите в баланса на второстепенния разпоредите с бюджет, 

спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г. 

относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните 

предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните 

организации. 

 

           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. 

 

Гласували: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:    /п/   

         / Хюсеин Юмеров / 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

 
Относно: Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на НЧ „Нов живот - 1948“ 

с. Мъдрево. 

Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 457 

 

След извършен преглед на заведените в баланса на Община Кубрат дълготрайни 

и краткотрайни материални активи бе констатирано, че част от активите са закупени за 

нуждите на НЧ „Нов живот - 1948“ с. Мъдрево. Активите са били придобити през 2015г., 

като разходът е бил извършен от страна на Община Кубрат. С оглед извършване на 

съответните корекции по баланса на общината е необходимо същите да бъдат 

прехвърлени от Община Кубрат на НЧ „Нов живот - 1948“ с. Мъдрево.       

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

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни и 

краткотрайни материални активи от Община Кубрат на НЧ „Нов живот - 

1948“ с. Мъдрево, съгласно приложен списък – Приложение № 1. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите 

ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни 

стандарти от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно 

Сметкоплан на бюджетните организации. 

 

           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. 

 

Гласували: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 
Относно: Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” 

гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат 

(прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с 

бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на 

отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 458 

 

След извършен преглед на заведените в баланса на Община Кубрат дълготрайни 

и краткотрайни активи бе констатирано, че част от активите са закупени за нуждите на 

ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат, което е второстепенен разпоредител с бюджет към 

Община Кубрат. От друга страна общинското предприятие има нужда от два броя 

компютри за нормалното протичане на процесите и дейностите в Домашен социален 

патронаж с. Севар и Домашен социален патронаж с. Бисерци. Община Кубрат разполага 

с два броя компютърни конфигурации, които не се ползват от служители на общинската 

администрация и могат да бъдат предоставени на ОП „Социални услуги“ гр.Кубрат. Това 

налага прехвърлянето на дълготрайните и краткотрайните материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет, отписването им от баланса на Община Кубрат и 

завеждането им в баланса на общинското предприятие. Прехвърлянето на активите от 

един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет ще се осъществи в рамките 

на системата на първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна група 

Бюджет. 

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

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни и 

краткотрайни материални активи от Община Кубрат на ОП „Социални услуги” 



 
 

гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно 

приложен списък – Приложение № 1. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

№20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти 

от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на 

бюджетните организации. 

3. Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на ОП 

„Социални услуги” гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни записвания 

при завеждане на активите в баланса на второстепенния разпоредите с бюджет, 

спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г. 

относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните 

предприятия и ДДС №14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните 

организации. 

 

 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. 

Гласували: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 45 

от проведено заседание на 21.08.2018 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 
Относно: Определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд-Разград. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 459 

 

С писмо вх. № УД-01-010-12 от 20.04.2018 год. Административният ръководител 

и председател на Апелативния съд Варна е внесъл предложение в Общинския съвет-

Кубрат,  да бъде проведена процедура и прието решение за определяне на 3-ма съдебни 

заседатели в Окръжен съд – Разград.  

Съгласно чл.68, 68а и 68в от Закона за съдебната власт   общинските съвети следва 

да проведат  процедура която включва: 

1/Избор на комисия за откриване и провеждане на процедурата и правилата  за 

това; 

2/Обявяване на процедура за определяне на съдебни заседатели в местен 

ежедневник, в електронни медии, на интернет страниците на общината и общинския 

съвет. 

3/Проверка на документите на кандидатите и изготвяне на доклад от комисията 

със списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели; 

4/Изслушване от съвета или избраната комисия на допуснатите кандидати; 

5/Приемане на решение от съвета за определяне на съдебните заседатели и 

представянето му, заедно  с изискуемите документи в Апелативен съд- Варна.   

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

чл.68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт, Общински съвет Кубрат 

 

Р Е Ш И 

 

1. Общинският съвет гр. Кубрат на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт, открива процедура за определяне на съдебни заседатели от община Кубрат 

за предстоящия мандат 2019 – 2022 година на Окръжен съд – Разград. 

2. Избира комисия за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели 

в Окръжен съд – Разград от 5 общински съветници  в състав: 

2.1. Ибрахим Халилов Яхов 

2.2. Ерсин Реджеб Ахмед 

2.3. Милена Нанкова Йорданова 

2.4. Сашко Цонев Минков 

2.5. Бахтишен Нуриева Османова 



 
 

 

3. Възлага на комисията: 

 

3.1. Да разгледа постъпилите в деловодството на Общински съвет-Кубрат, в срок до 

27.07.2018г., документи на кандидатите за съдебни заседатели; 

3.2. Да информира кандидатите за критериите за подбор, в сроковете и по реда на  

Закона за съдебната власт за съответните процедури ; 

3.3. Да внесе доклад и да представи в Общински съвет-Кубрат, кандидатите за 

съдебни заседатели от Община Кубрат, които отговарят на чл. 67, ал.1 от ЗСВ ; 

 

4. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението с 

оглед необходимостта от спазването на изискуемите по ЗСВ срокове. 

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

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

 Разпореждането за предварителното изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен 

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

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

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

 

Резултати от гласуването: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 


