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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 54 

 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 24.04.2019 г. в 10:30 

часа в Ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891” гр. Кубрат, свикано 

съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

Присъстваха: 21 общински съветници. 

Отсъстващи:  няма. 

 Присъстваха още: г-н Алкин Неби - кмет на община Кубрат, г-жа Женифер 

Пойраз и г-н Орхан Мехмед – заместник-кметове на общината, кметове на населени 

места, секретар на Община, представители на общинска администрация – Кубрат, 

медии и граждани на Община Кубрат. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 

Колеги, нека да започнем. Тази сесия ще протече без микрофон. Понеже залата е 

в ремонт явно уредбите и нещо в организационната част. 

Добър ден на всички! 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми г-н кмет, 

Уважаеми заместник-кметове, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

Служители на общинска администрация, дами и господа жители на община 

Кубрат, 

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

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

местната администрация. Имаме необходимия кворум, може да заседаваме и да 

вземаме законови решения. Откривам редовното заседание на Общински съвет-Кубрат. 

Както е нагледно, предварителният дневен ред е пред Вас. Предложения, въпроси 

относно така предложеният вид? Не виждам такива. Който е съгласен с така 

предложеният вид, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване. 

Общинският съвет - Кубрат, с 21 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал 

се” – няма, прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  



1. 
Приемане  на  Годишен финансов отчет за 2018 г. на 

“Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

2. 

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише 

записи на заповед без протест и без разноски в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за 

осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от 

стойността по Договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ  № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. по 

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” по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” на Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

3. 

Приемане на „Програма за развиване на система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни 

контейнери на територията на Община Кубрат за 2019-

2021 г. “ 

Орхан Мехмед – Зам.-

кмет на Община 

Кубрат 

4. 

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане 

с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2019 

г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Продажба на движими вещи (МПС), собственост на 

„Кубратска гора“ ЕООД чрез провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

6. 
Разпореждане с общинския поземлен фонд в гр.Кубрат, 

местност „Старата чешма“ 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

7. 
Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на 

пчелин върху поземлени имоти в землището на гр.Кубрат. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

8. Разни.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Приемане  на  Годишен финансов отчет за 2018 г. на “Кубратска гора” ЕООД гр. 

Кубрат. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общински съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете  

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

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 



 Членовете на двете комисии са за подкрепа на предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Двете комисии: Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление и Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология на свое съвместно заседание, единодушно 

подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, въпроси относно Годишния финансов 

отчет на “Кубратска гора” ЕООД за 2018г.? Инж. Хасанов е сред нас. Не виждам 

такива. Който е съгласен с така предложеният вид, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване: 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 571 

 Постъпила е Докладна записка с вх.№ ПР-6/09.04.2019г. от  инж.Хасан  Хасанов-

управител на “Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат относно приемане и утвърждаване на 

Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 3 и т. 

5 от ТЗ, във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 от Наредба № 8 на Общински съвет-Кубрат, 

Общински съвет-Кубрат,  в качеството му на Общо събрание на дружеството 

Р Е Ш И: 

 1. Приема Годишния  финансов отчет на “Кубратска гора” ЕООД гр. 

Кубрат  за 2018г.; 

 2. Печалбата на “Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат  за 2018г., в размер на 

126 101.91 /сто двадесет и шест хиляди сто и един лева и деветдесет и една 

стотинки/лв., да се изплати като дивидент на Община Кубрат, след приспадане на 

полагащият се данък; 

 3. Освобождава от отговорност за отчетната 2018г. управителя на  

“Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат -  инж. Хасан  Хасанов; 

 Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

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

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

„въздържал се” – няма. 

(Г-н Сашко Минков не участва в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.) 

 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към точка втора от дневния ред, която 

докладва г-н Кмета Алкин Неби. Заповядайте, г-н Кмет! 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми г-н Председател, заместник-кметове, 

общински съветници, преди да пристъпя към точката, позволете ми да дам едно 

разяснение ли... Днес 24 април нашата съгражданка има рожден ден – Лили Иванова. 

На 80 години. Общински съвет е изпратил поздравителен адрес, общинска 

администрация е изпратила поздравителен адрес и един подарък сме изпратили. Да е 

жива и здрава. Да постига все повече успешни проекти, защото тя успехите си ги е 

извоювала.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише записи на заповед без 

протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността по 

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  № 17/07/2/0/00092 от 

28.03.2018 г. по 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” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 

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

съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

  По точка втора комисиите подкрепят  предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии са за упълномощаване на кмета на Община 

Кубрат да подпише записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен 

фонд „Земеделие“. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, колеги! Колеги, въпроси? Не виждам такива. 

Гласуването е поименно. 

 

 Проведе се поименно гласуване: 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 



 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 572 

Община Кубрат е бенефициент съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ  № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. по 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” по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 Проектът е на стойност 5 702 989,95 лв. без ДДС, от които 5 673 320,67 лв. са 

безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 

2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони и 29 669,28 лв. собствено финансиране от Община Кубрат. 

Обектите предмет на проекта са два пътя, които са част от общинската пътна 

мрежа на Община Кубрат, а именно: 

 Път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. 

(Сливо поле – Кубрат)– Сеслав - /II–23/, състоящ се от два участъка: от км 

3+150 до км 4+080 и от км 5+350 до км 12+390, като участъка в 

регулацията на с. Сеслав не е предмет на настоящия проект; 

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

състоящ се от два участъка: от км 0+000 до км 3+930 и от км 5+350 до км 

8+850, като участъка в регулацията на с. Горичево не е предмет на 

настоящия проект. 

Основната цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-

експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с 

оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по 

път  RSE2170 и път RAZ3061. 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са: 

1. Земни работи: 

 механизирано подравняване на банкети; 

 изкоп за почистване и оформяне на земни окопи; 

 разваляне на основа от трошен камък; 

 студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка; 

 изсичане на храсти и малки дървета в обхвата на пътя; 

 демонтаж на стара СПО (ограничителна система за пътища) и 

метални парапети. 

2. Асфалтови работи: 

 доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер) за долен 

пласт; 

 доставка и полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт; 

 направа на първи и втори (свързващи) битумни разливи. 

3. Пътни работи: 

 доставка и монтаж на нова СПО; 

 доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли; 

 доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци. 

4. Съоръжения: 

 доставка и монтаж на облицовка от бетонови плочи на 

отводнителни окопи; 

 направа на тръбни водостоци за зауствания на полски пътища. 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 

12/25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника 

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

взаимодействието му с общинската администрация и Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №  17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. по подмярка 7.2 на 

мярка 7 за 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”, сключен между Държавен фонд – „Земеделие“ и община Кубрат, седалище и 

адрес на управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 

1, ЕИК по БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС № BG000505846, 

представлявана от Алкин Осман Неби – кмет на община Кубрат, Общински съвет – 

Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

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

„Земеделие”  в  размер  на 2 836 660,33 лв. (два милиона осемстотин тридесет и 

шест хиляди шестстотин и шестдесет лева и тридесет и три стотинки) за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г., 

сключен между Община Кубрат и ДФ „Земеделие” за 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”, изпълняващ се по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд 

за развитие на селските райони (съгласно Приложение 1); 

 

2. Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

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

„Земеделие”  в  размер  на 567 332,06 лв. (петстотин шестдесет и седем хиляди 

триста тридесет и два лева и шест стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения 

размер на ДДС към авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г., сключен между 

Община Кубрат и ДФ „Земеделие” за 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”, изпълняващ се по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони (съгласно Приложение 2); 

 

3. Възлага на кмета на община Кубрат да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Договор № 17/07/2/0/00092 от 

28.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

4. Възлага на кмета на община Кубрат да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане за ДДС по Договор № 

17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и 

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

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

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

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

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

предварително изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 



Приемане на „Програма за развиване на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Кубрат за 

2019-2021 г. “  

Докладва: Орхан Мехмед – Зам.-кмет на Община Кубрат 

 

Заместник-кметът на Община Кубрат – Орхан Мехмед прочете  предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Комисиите са за приемане на „Програмата за развиване на система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на 

Община Кубрат за 2019-2021 г. “. 

 Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Общинските съветници обсъдиха варианти за постигане на по-добри 

резултати при прилагането на системата за разделно събиране и управлението на 

отпадъците на територията на Община Кубрат. Комисиите изразиха положително 

становище относно приемане на „Програмата за развиване на система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община 

Кубрат за 2019-2021 г.“. 

 Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно приемане на „Програма за 

развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни 

контейнери на територията на Община Кубрат? Имате ли въпроси? Не виждам такива. 

Който е съгласен с така предложеният вид, моля да гласува с вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 573 

 Съгласно чл. 52, ал.1 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците, кметът на 

общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за 

територията на съответната община. Програмата се приема от общинския съвет на 

съответната община, който контролира изпълнението й.  

На основание  чл. 21, ал. 1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал. 1 и 8  от 

ЗУО, Общински съвет-гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Приема „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Кубрат за 2019-

2021 г. “ /неразделна част от настоящото решение/.  



 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в Община Кубрат през 2019 г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Двете комисии подкрепят допълването на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2019 г.. 

Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Двете комисии са за допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2019 г.. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, предложения относно 

Програмата? Не виждам такива. Който е съгласен, моля с вдигане на ръка да 

гласуваме...Който е „ЗА“... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 574 

С решение №514 по Протокол № 51 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Кубрат 

е приета Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Кубрат през 2019г.  

В Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Кубрат през 2018г. бяха включени за продажба незастроени имоти в 

регулационните граници на с.Медовене, с.Бисерци и с.Горичево, както и продажба на 

земя на законно построена сграда в гр.Кубрат. За тях имаше възбрана от частен съдебен 

изпълнител за наложено обезпечение за взиманията на ЕКО 2015 ЕООД. След вдигане 

на възбраната през тази година, същите могат да се включат за продажба през 2019т. 

Има проявен интерес за закупуване и на незастроени имоти в регулационните 

граници на  с.Сеслав и с.Тертер. Същите са придобити от държавата по силата на § 42  



от ПЗК към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост 

(обн.ДВ бр.96 от 1999г.). С продажбата на тези имоти ще се благоустрои част от 

населените места и ще бъде постигната по-добра среда за живеене. 

Има заявен интерес и за закупуване на имоти от общинския горски фонд  с цел 

разполагане на пчелини и разширяване дейността на пчеларите. С продажба на тези 

имоти Община Кубрат може да насърчи пчеларството в региона и се осигури траен 

поминък на част от населението. 

 Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 

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

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

Кубрат 

Р Е Ш И: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2019 г. приета с Решение № 514 по Протокол № 51 от 

31.01.2019г, като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

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

ПРОДАДЕ, следните  имоти общинска собственост: 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 

1. гр.Кубрат, имот с ид. 40422.505.174 с площ 623 кв.м. на собственика на построената 

в него жилищна сграда. 

2. с.Медовене, незастроен УПИ № ІХ-141 от кв.23 с площ 868 кв.м. 

3. с.Горичево, незастроен УПИ № ІV-36 от кв.3 с площ 784 кв.м. 

4. с.Бисерци, незастроен УПИ № ІХ-426 от кв.40 с площ 776 кв.м. 

5. с.Сеслав, незастроен УПИ VІ-432 от кв. 38 с площ 846 кв.м.  

6. с.Сеслав, незастроен УПИ V-431 от кв. 38 с площ 727 кв.м. 

7. с.Сеслав, незастроен УПИ ІV-428 от кв. 38 с площ 730 кв.м. 

8. с.Тертер, незастроен УПИ ХVІ-50 от кв. 8 с площ 1283 кв.м. 

9 с.Мъдрево, УПИ № V-426 от кв.27 с площ 1015 кв.м. на собственика на построената 

в него сграда 

10. с.Беловец имот с номер 000419 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора 

11. с.Савин имот с номер 000138 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора 

12 Гр.Кубрат имот с ид.40422.294.937 с площ 3,471 дка; НТП: широколистна гора  

 

 

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 гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 



ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Продажба на движими вещи (МПС), собственост на „Кубратска гора“ ЕООД чрез 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете 

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

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

По точка пета комисиите са съгласни с продажбата на  движимите вещи, 

собственост на „Кубратска гора“ЕООД. 

Гласували:  „за”- 11, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

И нашите комисии също подкрепят така направеното предложение. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива. Гласуването е 

поименно, зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване: 

 
№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков 

не участва в 

гласуването, 

съгл. чл.37 от 

ЗМСМА 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 575 

 

 Постъпила е докладна записка с Вх. №: ПР-7/11.04.2019г. от инж. Хасан Хасанов 

– управител на „Кубратска гора“ ЕООД относно продажба на движими вещи (МПС), 

собственост на дружеството, както следва: 

- Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21213, с рег. № РР4132АК; 

- Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21214, с рег. № РР7456АМ; 

- Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21214, с рег. № РР9371АН; 

- Лек автомобил СУЗУКИ ВИТАРА, с рег. № РР0396АР. 

 

Моторните превозни средства са технически изправни (в движение са), но силно 

амортизирани. Поддържането на тези автомобили в добро състояние е свързано с 

големи разходи. Счита се, че икономически по-удачно е те да бъдат продадени. 

Възложени и изготвени са доклади за определяне на пазарната стойност на 

движимите вещи от независим оценител, както следва: 

- Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21213, с рег. № РР4132АК – 800.00лв. 

без ДДС; 

- Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21214, с рег. № РР7456АМ – 800.00лв. 

без ДДС; 

- Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21214, с рег. № РР9371АН – 900.00 лв. 

без ДДС; 

- Лек автомобил СУЗУКИ ВИТАРА, с рег. № РР0396АР – 900.00лв. без 

ДДС. 

 

 Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 11, 

ал. 2 от Наредба № 8 на Общински съвет 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 и във 

връзка с чл. 11, ал. 1, т. 17 и чл. 16, т.13 от същата наредба, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 

следните движими вещи (МПС), собственост на „Кубратска гора“ ЕООД по 

цени не по-ниски от пазарната стойност, определени от експерт оценител, 

както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на МПС 

Начална 

тръжна цена, 

в лева без ДДС 

1.  Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21213, с рег. № РР4132АК 800.00 

2.  Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21214, с рег. № РР7456АМ 800.00 

3.  Лек автомобил ЛАДА НИВА ВАЗ 21214, с рег. № РР9371АН 900.00 

4.  Лек автомобил СУЗУКИ ВИТАРА, с рег. № РР0396АР 900.00 



2. Възлага на управителя на „Кубратска гора“ ЕООД да предприеме 

необходимите действия за продажба на горепосочените вещи по 

законоустановения ред. 

 

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

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

 

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

„въздържал се” – няма. 

(Г-н Сашко Минков не участва в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.) 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Разпореждане с общинския поземлен фонд в гр.Кубрат, местност „Старата 

чешма“. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Г-жо Арифова, нека да чуем 

становището на двете съвместни комисии, относно разпореждането с общинския 

поземлен фонд в гр.Кубрат, заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 По точка шеста комисиите подкрепят  предложението за решение. 

Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 
 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас относно 

разпореждането. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Комисиите подкрепят разпореждането с общинския поземлен фонд в 

гр.Кубрат. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Гласуването отново е поименно, 

зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 



 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 576 

С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2019 г., приета с Решение № 514 по Протокол № 51/31.01.2019г., на Общински съвет 

Кубрат са определени общинските имоти, които ще се продават през 2019г. На 50 

имота в масив 612 в гр.Кубрат от имотите, включени за продажба, са възложени и 

направени оценки от оценител, със сертификат за оценителска правоспособност за 

земеделски земи и трайни насаждения с рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г. За тези имоти 

има съставени АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвени данъчни оценки по 

чл. 264 от ДОПК и пазарни цени  както следва: 

 

№ 
НТП 

№ на 

имота 

Площ 

кв.м. 

Данъчна 

оцека 
АОС 

Пазарна 

цена /лв/ 

1 нива 612.66 400 49,00 5222 от 20.02.2015г. 330 

2 нива 612.67 435 53,30 5223 от 20.02.2015г. 360 

3 нива 612.68 569 69,70 5224 от 20.02.2015г. 470 

4 лозе 612.69 581 130,70 5225 от 20.02.2015г. 490 

5 ов.град 612.71 366 82,40 5226 от 20.02.2015г. 310 

6 лозе 612.72 356 80,10 5227 от 20.02.2015г. 300 

7 нива 612.73 193 23,60 5228 от 20.02.2015г. 160 

8 лозе 612.74 509 114,50 5229 от 20.02.2015г. 420 

9 лозе 612.75 289 65,00 5230 от 20.02.2015г. 240 

10 Лозе 612.76 272 61,20 5231 от 20.02.2015г. 230 

11 Лозе 612.77 277 62,30 5232 от 20.02.2015г. 230 

12 лозе 612.78 270 60,80 5233 от 20.02.2015г. 230 

13 Нива 612.79 1066 130,60 5234 от 20.02.2015г. 880 

14 Нива 612.80 815 99,80 5266 от 13.03.2015г. 680 

15 Нива 612.81 1000 122,50 5267 от 13.03.2015г. 830 

16 Нива 612.82 490 60,00 5268 от 13.03.2015г. 410 

17 Нива 612.83 1001 122,60 5269 от 13.03.2015г. 830 

18 Нива 612.84 421 51,60 5270 от 13.03.2015г. 350 

19 Нива 612.85 1000 122,50 5271 от 13.03.2015г. 830 

20 Нива 612.86 444 54,40 5272 от 13.03.2015г. 370 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



21 Нива 612.87 1252 153,40 5273 от 13.03.2015г. 1 040 

22 Нива 612.88 1110 136,00 5274 от 13.03.2015г. 920 

23 лозе 612.89 1303 293,20 5275 от 13.03.2015г. 1 080 

24 лозе 612.90 1181 265,70 5276 от 16.03.2015г. 980 

25 лозе 612.92 578 130,10 5277 от 16.03.2015г. 480 

26 лозе 612.93 272 61,20 5278 от 16.03.2015г. 230 

27 лозе 612.94 462 104,00 5279 от 16.03.2015г. 380 

28 Нива 612.95 505 61,90 5280 от 16.03.2015г. 420 

29 Нива 612.96 313 38,30 5281 от 16.03.2015г. 260 

30 Нива 612.97 311 38,10 5282 от 16.03.2015г. 260 

31 Нива 612.98 291 35,60 5283 от 16.03.2015г. 240 

32 Нива 612.99 304 37,20 5284 от 16.03.2015г. 250 

33 лозе 612.100 278 62,60 5285 от 16.03.2015г. 230 

34 лозе 612.101 487 109,60 5286 от 17.03.2015г. 410 

35 Нива 612.102 594 72,80 5287 от 17.03.2015г. 500 

36 Нива 612.103 475 58,20 5288 от 17.03.2015г. 390 

37 Нива 612.104 599 73,40 5289 от 17.03.2015г. 500 

38 лозе 612.106 561 126,20 5290 от 17.03.2015г. 470 

39 Нива 612.107 489 59,90 5291 от 17.03.2015г. 410 

40 лозе 612.108 650 146,30 5292 от 17.03.2015г. 540 

41 лозе 612.109 391 88,00 5293 от 17.03.2015г. 320 

42 лозе 612.110 468 105,30 5294 от 17.03.2015г. 390 

43 Нива 612.111 596 73,00 5295 от 17.03.2015г. 500 

44 Нива 612.112 482 59,00 5326 от 17.04.2015г. 400 

45 Нива 612.113 856 104,90 5327 от 17.04.2015г. 710 

46 лозе 612.115 632 142,20 5329 от 17.04.2015г. 520 

47 Нива 612.116 577 70,70 5330 от 17.04.2015г. 480 

48 лозе 612.117 587 132,10 5331 от 17.04.2015г. 490 

49 нива 612.118 529 64,80 5332 от 17.04.2015г. 440 

50 лозе 612.119 591 133,00 5333 от 17.04.2015г. 490 

 

Направените разходи за оценка на тези имоти са в размер на 490 лв. или 

отнесено за един имот е 10 лв., които се счита за целесъобразно да се включат в 

продажната цена на имота. 

С продажбата на тези имоти ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 год. 

          Имайки предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.2 от Наредба № 16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и чл.27 и чл.28, ал.1 от 

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

собственост Общинският съвет 

Р Е Ш И: 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен  търг с явно наддаване на следните 

имоти от общинския поземлен фонд: 

1.1 поземлен имот с идентификатор 40422.612.66 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка шестдесет и шест)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 400 кв.м. (четиристотин) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 



Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.627, 

40422.612.68, 40422.612.67, 40422.612.65, 40422.612.64. 

Определя  начална тръжна цена от 340,00 лв. (триста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 330 лв.  

 

1.2 поземлен имот с идентификатор 40422.612.67 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка шестдесет и седем)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 435 кв.м. (четиристотин и тридесет и пет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.66, 40422.612.68, 40422.612.69, 40422.612.79, 40422.612.65. 

Определя  начална тръжна цена от 370,00 лв. (триста и седемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 360 лв.  

 

1.3 поземлен имот с идентификатор 40422.612.68 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка шестдесет и осем)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 569 кв.м. (петстотин шестдесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.627, 40422.612.618, 40422.612.69, 40422.612.67, 40422.612.66. 

Определя  начална тръжна цена от 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 470 лв.  

 

1.4 поземлен имот с идентификатор 40422.612.69 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка шестдесет и девет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 581 кв.м. (петстотин осемдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.68, 40422.612.618, 40422.612.79, 40422.612.67. 

Определя  начална тръжна цена от 500,00 лв. (петстотин лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 490 лв.  

 

1.5 поземлен имот с идентификатор 40422.612.71 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и едно)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 366 кв.м. (триста шестдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: овощна 

градина, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със 

заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.72, 40422.612.74, 40422.612.601, 40422.612.73. 

Определя  начална тръжна цена от 320,00 лв. (триста и двадесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 310 лв.  

 



1.6 поземлен имот с идентификатор 40422.612.72 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и две)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 356 кв.м. (триста петдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.75, 40422.612.74, 40422.612.601, 40422.612.73, 40422.612.71. 

Определя  начална тръжна цена от 310,00 лв. (триста и десет лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 300 лв.  

 

1.7 поземлен имот с идентификатор 40422.612.73 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и три)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 193 кв.м. (сто деветдесет и три) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.72, 

40422.612.74, 40422.612.602, 40422.612.601, 40422.612.71. 

Определя  начална тръжна цена от 170,00 лв. (сто и седемдесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 160 лв.  

 

1.8 40422.612.74 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка 

шестстотин и дванадесет точка седемдесет и четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 

509 кв.м. (петстотин и девет) трайно предназначение на територията: Земеделска; 

начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: пета, по 

КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, 

местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.75, 40422.612.76, 40422.612.592, 

40422.612.602, 40422.612.73, 40422.612.71, 40422.612.72. 

Определя  начална тръжна цена от 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 420 лв.  

 

1.9 поземлен имот с идентификатор 40422.612.75 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и пет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 289 кв.м. (двеста осемдесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.76, 40422.612.592, 40422.612.601, 40422.612.74, 40422.612.72. 

Определя  начална тръжна цена от 250,00 лв. (двеста и петдесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 240 лв.  

 

1.10 поземлен имот с идентификатор 40422.612.76 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и шест)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 272 кв.м. (двеста седемдесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 



граници: 40422.612.594, 40422.612.77, 40422.612.592, 40422.612.601, 40422.612.74, 

40422.612.75. 

Определя  начална тръжна цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 230 лв.  

 

1.11 поземлен имот с идентификатор 40422.612.77 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и седем)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 277 кв.м. (двеста седемдесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.79, 40422.612.78, 40422.612.602, 40422.612.592, 40422.612.76, 

40422.612.594. 

Определя  начална тръжна цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 230 лв.  

 

1.12 поземлен имот с идентификатор 40422.612.78 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и осем)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 270 кв.м. (двеста и седемдесет) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.79, 

40422.612.80, 40422.612.602, 40422.612.77, 40422.612.594. 

Определя  начална тръжна цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 230 лв.  

 

1.13 поземлен имот с идентификатор 40422.612.79 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и девет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1066 кв.м. (хиляда шестдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.67, 40422.612.69, 40422.612.618, 40422.612.82, 40422.612.80, 

40422.612.78, 40422.612.77, 40422.612.601, 40422.612.594, 40422.612.65. 

Определя  начална тръжна цена от 890,00 лв. (осемстотин и деветдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 880 лв.  

 

1.14 поземлен имот с идентификатор 40422.612.80 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 815 кв.м. (осемстотин и петнадесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.618, 40422.612.82, 40422.612.602, 40422.612.78, 40422.612.79. 



Определя  начална тръжна цена от 690,00 лв. (шестстотин и деветдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 680 лв.  

 

1.15 поземлен имот с идентификатор 40422.612.81 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и едно)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1000 кв.м. (хиляда) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.627, 

40422.612.83, 40422.612.84, 40422.612.82, 40422.612.618. 

Определя  начална тръжна цена от 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 830 лв.  

 

1.16 поземлен имот с идентификатор 40422.612.82 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и две)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 490 кв.м. (четиристотин и деветдесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.618, 40422.612.81, 40422.612.84, 40422.612.602, 40422.612.80, 

40422.612.79. 

Определя  начална тръжна цена от 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 410 лв.  

 

1.17 поземлен имот с идентификатор 40422.612.83 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и три)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1001 кв.м. (хиляда и един) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.627, 

40422.612.85 40422.612.86, 40422.612.84, 40422.612.81. 

Определя  начална тръжна цена от 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 830 лв.  

 

1.18 поземлен имот с идентификатор 40422.612.84 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и четири)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 421 кв.м. (четиристотин  двадесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.81, 40422.612.83, 40422.612.86, 40422.612.602, 40422.612.82. 

Определя  начална тръжна цена от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 350 лв.  

 



1.19 поземлен имот с идентификатор 40422.612.85 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и пет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1000 кв.м. (хиляда) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.627, 

40422.612.87, 40422.612.86, 40422.612.602, 40422.612.83. 

Определя  начална тръжна цена от 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 830 лв.  

 

1.20 поземлен имот с идентификатор 40422.612.86 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и шест)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 444 кв.м. (четиристотин четиридесет и четири) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.83, 40422.612.85, 40422.612.602, 40422.612.84. 

Определя  начална тръжна цена от 380,00 лв. (триста и осемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 370 лв.  

 

1.21 поземлен имот с идентификатор 40422.612.87 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и седем)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 1252 кв.м. (хиляда двеста петдесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.627, 40422.612.88, 40422.612.113, 40422.612.602, 40422.612.85. 

Определя  начална тръжна цена от 1050,00 лв. (хиляда и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 1040 лв.  

 

1.22 поземлен имот с идентификатор 40422.612.88 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и осем)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1110 кв.м. (хиляда сто и десет) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.89, 

40422.612.113, 40422.612.87, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 930,00 лв. (деветстотин и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 920 лв.  

 

1.23 поземлен имот с идентификатор 40422.612.89 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка осемдесет и девет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1303 кв.м. (хиляда триста и три) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 



Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.90, 

40422.612.117, 40422.612.113, 40422.612.88, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 1090,00 лв. (хиляда и деветдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 1080 лв.  

 

1.24 поземлен имот с идентификатор 40422.612.90 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 1181 кв.м. (хиляда сто осемдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.613, 40422.612.117, 40422.612.89, 40422.612.627. 

Определя  начална тръжна цена от 990,00 лв. (деветстотин и деветдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 980 лв.  

 

1.25 поземлен имот с идентификатор 40422.612.92 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и две)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 578 кв.м. (петстотин седемдесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.601, 40422.612.93, 40422.612.602, 40422.612.94. 

Определя  начална тръжна цена от 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 480 лв.  

 

1.26 поземлен имот с идентификатор 40422.612.93 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и три)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 272 кв.м. (двеста седемдесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.602, 40422.612.95, 40422.612.94, 40422.612.92. 

Определя  начална тръжна цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 230 лв.  

 

1.27 поземлен имот с идентификатор 40422.612.94 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и четири)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 462 кв.м. (четиристотин шестдесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.95, 40422.612.96, 40422.612.603, 40422.612.92, 40422.612.601, 

40422.612.93. 

Определя  начална тръжна цена от 390,00 лв. (триста и деветдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 380 лв.  



 

1.28 поземлен имот с идентификатор 40422.612.95 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и пет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 505 кв.м. (петстотин и пет) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.602, 

40422.612.97, 40422.612.98, 40422.612.96, 40422.612.94, 40422.612.93. 

Определя  начална тръжна цена от 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 420 лв.  

 

1.29 поземлен имот с идентификатор 40422.612.96 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и шест)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 313 кв.м. (триста и тринадесет) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.97, 

40422.612.98, 40422.612.603, 40422.612.94, 40422.612.95. 

Определя  начална тръжна цена от 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 260 лв.  

 

1.30 поземлен имот с идентификатор 40422.612.97 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и седем)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.602, 

40422.612.99, 40422.612.100, 40422.612.98, 40422.612.96, 40422.612.95. 

Определя  начална тръжна цена от 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 260 лв.  

 

1.31 поземлен имот с идентификатор 40422.612.98 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и осем)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 291 кв.м. (двеста деветдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.99, 40422.612.100, 40422.612.603, 40422.612.96, 40422.612.95, 

40422.612.97. 

Определя  начална тръжна цена от 250,00 лв. (двеста и петдесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 240 лв.  

 

1.32 поземлен имот с идентификатор 40422.612.99 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка деветдесет и девет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 304 кв.м. (триста и четири) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 



неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.602, 

40422.612.101, 40422.612.100, 40422.612.98, 40422.612.97. 

Определя  начална тръжна цена от 260,00 лв. (двеста и шестдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 250 лв.  

 

1.33 поземлен имот с идентификатор 40422.612.100 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто)  в землище 

гр.Кубрат, с площ от 278 кв.м. (двеста седемдесет и осем) трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.101, 

40422.612.603, 40422.612.98, 40422.612.97, 40422.612.99. 

Определя  начална тръжна цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 230 лв.  

 

1.34 поземлен имот с идентификатор 40422.612.101 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и едно)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 487 кв.м. (четиристотин осемдесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.602, 40422.612.102, 40422.612.603, 40422.612.100, 40422.612.99. 

Определя  начална тръжна цена от 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 410 лв.  

 

1.35 поземлен имот с идентификатор 40422.612.102 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и две)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 594 кв.м. (петстотин деветдесет и четири) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.103, 40422.612.603, 40422.612.101, 40422.612.602. 

Определя  начална тръжна цена от 510,00 лв. (петстотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 500 лв.  

 

1.36 поземлен имот с идентификатор 40422.612.103 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и три)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 475 кв.м. (четиристотин седемдесет и пет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.593, 40422.612.603, 40422.612.102, 40422.612.602. 

Определя  начална тръжна цена от 400,00 лв. (четиристотин лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 390 лв.  



 

1.37 поземлен имот с идентификатор 40422.612.104 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и четири)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 599 кв.м. (петстотин деветдесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.604, 40422.612.603, 40422.612.593, 40422.612.602. 

Определя  начална тръжна цена от 510,00 лв. (петстотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 500 лв.  

 

1.38 поземлен имот с идентификатор 40422.612.106 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и шест)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.603, 40422.612.109, 40422.612.107, 40422.612.601. 

Определя  начална тръжна цена от 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 470 лв.  

 

1.39 поземлен имот с идентификатор 40422.612.107 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и седем)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 489 кв.м. (четиристотин осемдесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.109, 40422.612.110, 40422.612.111, 40422.612.108, 40422.612.106, 

40422.612.601. 

Определя  начална тръжна цена от 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 410 лв.  

 

1.40 поземлен имот с идентификатор 40422.612.108 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и осем)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 650 кв.м. (шестстотин и петдесет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.110, 40422.612.111, 40422.612.601, 40422.612.107. 

Определя  начална тръжна цена от 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 540 лв.  

 

1.41 поземлен имот с идентификатор 40422.612.109 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и девет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 391 кв.м. (триста деветдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 



категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.112, 40422.612.110, 40422.612.107, 40422.612.106, 40422.612.603. 

Определя  начална тръжна цена от 330,00 лв. (триста и тридесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 320 лв.  

 

1.42 поземлен имот с идентификатор 40422.612.110 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и десет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 468 кв.м. (четиристотин  шестдесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.112, 40422.612.604, 40422.612.111, 40422.612.108, 40422.612.107, 

40422.612.109. 

Определя  начална тръжна цена от 400,00 лв. (четиристотин лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 390 лв.  

 

1.43 поземлен имот с идентификатор 40422.612.111 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и единадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 596 кв.м. (петстотин деветдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.110, 40422.612.604, 40422.612.626, 40422.612.108, 40422.612.107, 

40422.612.601. 

Определя  начална тръжна цена от 510,00 лв. (петстотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 500 лв.  

 

1.44 поземлен имот с идентификатор 40422.612.112 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и дванадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 482 кв.м. (четиристотин осемдесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.604, 40422.612.110, 40422.612.109, 40422.612.603. 

Определя  начална тръжна цена от 410,00 лв. (четиристотин и десет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 400 лв.  

 

 1.45 поземлен имот с идентификатор 40422.612.113 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и тринадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 856 кв.м. (осемстотин петдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.88, 40422.612.89, 40422.612.117, 40422.612.118, 40422.612.114, 

40422.612.602, 40422.612.87. 



Определя  начална тръжна цена от 720,00 лв. (седемстотин и двадесет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 710 лв.  

 

 1.46 поземлен имот с идентификатор 40422.612.115 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и петнадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 632 кв.м. (шестстотин тридесет и два) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.114, 40422.612.118, 40422.612.119, 40422.612.120, 40422.612.116, 

40422.612.602. 

Определя  начална тръжна цена от 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева), въз основа на 

изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 520 лв.  

 

 1.47 поземлен имот с идентификатор 40422.612.116 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и шестнадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 577 кв.м. (петстотин седемдесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.115, 40422.612.119, 40422.612.120, 40422.612.604, 40422.612.602. 

Определя  начална тръжна цена от 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 480 лв.  

 

 1.48 поземлен имот с идентификатор 40422.612.117 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и седемнадесет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 587 кв.м. (петстотин осемдесет и седем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.90, 40422.612.133, 40422.612.613, 40422.612.604, 40422.612.118, 

40422.612.114, 40422.612.113, 40422.612.89. 

Определя  начална тръжна цена от 500,00 лв. (петстотин лева), въз основа на изготвена 

пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска правоспособност 

рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 490 лв.  

 

 1.49 поземлен имот с идентификатор 40422.612.118 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и осемнадесет)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.117, 40422.612.604, 40422.612.119, 40422.612.115, 40422.612.114, 

40422.612.113. 

Определя  начална тръжна цена от 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 440 лв.  



 

 1.50 поземлен имот с идентификатор 40422.612.119 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка сто и деветнадесет)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 591 кв.м. (петстотин деветдесет и един) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.118, 40422.612.604, 40422.612.120, 40422.612.116, 40422.612.115, 

40422.612.114. 

 

Определя  начална тръжна цена от 500,00 лв. (петстотин лева), въз основа на изготвена 

пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска правоспособност 

рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 490 лв.  

 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе публичния търг, определи със 

заповед спечелилите търга и сключи  договор за продажба на описаните в т.1 имоти, 

който в 3-дневен срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в 

Общинския съвет. 

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

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

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

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

Г-жа Душка Петрова излезе от залата.  

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху 

поземлени имоти в землището на гр.Кубрат. 

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

Г-жа Женифер Пойраз – заместник-кмет на Общината, прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

По точка седма двете комисии изразяват съгласие относно предложението за 

решение. 

Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете на нашите две комисии също  подкрепят предложението за решение 

относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху 

поземлени имоти в землището на гр.Кубрат. 

Гласували:  „за”- 14, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива...Гласуването е 

поименно!  

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 577 

В Община Кубрат е постъпила Молба с Вх.№ СД-03-03-32/19.03.2019 г. от 

Лидка Дочева Бойчева с искане за предоставяне на терен за устройване на постоянен 

пчелин за срок от 10 години върху имоти с №№ 40422.613.41 и 40422.613.43 в 

землището на гр.Кубрат. Същата  има регистриран животновъден обект „Пчелин“, 

видно от Удостоверение за регистрация № 4258/04.12.2015 г. от ОДБХ- Разград в 

животновъдната зона, който е разположен върху имот № 40422.613.42 и № 

40422.613.41. Първият имот е собственост на Лидка Дочева Бойчева, а за втория имот 

има сключен договор за наем с Община Кубрат. В момента в пчелина се отглеждат 30 

бр. пчелни семейства, но капацитета на животновъдния обект е за 150 броя кошери.  

В молбата си Лидка Бойчева изтъква, че има намерение да поеме ангажимент за 

биологично производство и да кандидатства по пчеларската програма през м.май 2019г. 

За да разшири дейността си, желае да наеме допълнително имот с идентификатор 

40422.613.43 по КК на гр.Кубрат и да сключи дългосрочен договор за двата имота.  

За имотите, към които е проявен интерес са съставени актове за частна общинска 

собственост, както следва: за първия имот № 40422.613.41 с обща площ 514 кв.м, НТП 

“за животновъдна ферма“, в землището на гр.Кубрат, с ЕКАТТЕ 40422,  АЧОС № 5876 

от 08.03.2016г., вписан под № 75, том.3, с Вх.рег.№ 690 от 14.03.2016г., дело № 485, 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед за 

6 Душка Петрова отсъства 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



стр.37577 на Служба по вписванията гр.Кубрат, а за втория №40422.613.43. с площ 239 

кв.м. и НТП “за животновъдна ферма“, в землището на гр.Кубрат, с ЕКАТТЕ 40422, 

АЧОС № 6772/ 23.01.2019 г.,  вписан под № 80, том.1, с Вх.рег. № 127 от 23.01.2019г., 

дело № 485, стр.46162 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

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

могат да се настаняват върху земеделски земи общинска собственост, като 

устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства, общината 

учредява право на ползване, при условията регламентирани в чл.13 от същия закон. 

Във връзка с приложението на специалния закон (Закон за пчеларството), чл.39, 

ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предвижда в случаите, когато лицата, 

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

без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на 

общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. Срокът на 

правото на ползване се определя от  общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 

/ десет/ години. 

Актуалните пазарни оценки на правото на ползване за имотите са определени 

съгласно чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост от лицензиран оценител 

Невяна Иванова Найденова-Ненова със сертификат за оценителска правоспособност 

рег.№ 810100049 от 01.12.2010г. За имот № 40422.613.41 по КК на гр.Кубрат с площ от 

514 кв.м, актуалната пазарна оценка на учреденото право на ползване за срок от десет 

години  е в размер на 616,00лв.,  при данъчната оценка за същия -539,20 лв., съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка с № 6703000335/19.03.2019 г. по чл.3, ал.2 от 

приложение № 2 към ЗМДТ, издадено от отдел МДТ при Община Кубрат. За втория 

имот № 40422.613.43 по КК на гр.Кубрат с площ от 239 кв.м., актуалната пазарна 

оценка на учреденото право на ползване за срок от десет години  е в размер на 

287,00лв., при данъчната оценка за същия -263,40 лв., видно от  Удостоверение за 

данъчна оценка с № 6703000339/19.03.2019 г. по чл.3, ал.2 от приложение № 2 към 

ЗМДТ, издадено от отдел МДТ при Община Кубрат. 

Воден от горните мотиви и на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 

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

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет 

Р Е Ш И: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на Община Кубрат за 2019 г. приета с Решение № 514 по Протокол № 51 

от 31.01.2019 г., като включва в раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД 

НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА 

НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

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

УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ: 

 

1. имот с идентификатор 40422.613.41 с обща площ 514 кв.м и НТП “за 

животновъдна ферма“,  в землището на гр.Кубрат, с ЕКАТТЕ 40422; 

2. имот с идентификатор 40422.613.43. с площ 239 кв.м. и НТП “за 

животновъдна ферма“, в землището на гр.Кубрат.  

  

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

собственост, чл.11,ал.2  и чл.12 от Закона за пчеларството и чл.39, ал.2 от Наредба №4 



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

собственост Общинският съвет реши: 

2.1. Дава съгласие за учредявяне на възмездно право на ползване за разполагане 

на постоянен пчелин, без търг или конкурс на Лидка Дочева Бойчева, с постоянен адрес 

гр.Кубрат, ул.Осми март № 1А,блок Бор, вх.А, ет.1, ап.3, общ.Кубрат, обл.Разград, 

върху имоти частна общинска собственост, както следва: 

 имот с идентификатор 40422.613.41 по КК на гр.Кубрат с обща площ 514 

/петстотин и четиринадесет/ кв.м, с НТП “за животновъдна ферма“, в 

землището на гр.Кубрат, с ЕКАТТЕ 40422, собственост на Община 

Кубрат, съгласно АЧОС № 5876 от 08.03.2016г.,  вписан под № 75, том.3, 

с Вх.рег.№ 690 от 14.03.2016г., дело №485, стр.37577 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат; 

 имот с идентификатор 40422.613.43 по КК на гр.Кубрат с площ 239 

/двеста тридесет и девет/кв.м., с НТП “за животновъдна ферма“, в 

землището на гр.Кубрат, с ЕКАТТЕ 40422, собственост на Община 

Кубрат, съгласно АЧОС № 6772 от 23.01.2019 г.,  вписан под № 80, том.1, 

с Вх.рег.№ 127 от 23.01.2019г., дело № 485, стр.46162 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат . 

2.2. Определя десетгодишен срок за право на ползването на имотите по т.2.1 , 

срещу обща сума в размер на 903,00 (деветстотин и три) лева, платима на десет равни 

годишни вноски. 

   2.3. Годишната цена на правото на ползване по договора да се актуализира 

ежегодно с отчетения положителен индекс  на инфлация  за предходната година, 

отчетен от НСИ. 

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

за учредяване право на ползване с Лидка Дочева Бойчева.   

  

Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и на 

областния управител на Област Разград в 7-двевен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд –Разград. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: 

РАЗНИ. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към точка Разни, позволете ми накратко да 

отговоря на питането на д-р Карасюлейман от предното заседание на Общински съвет 

относно състоянието на В и К „Меден кладенец“ и кой в момента управлява и 

преговаря относно кредитите към Инвестбанк. Както знаете на 12.12.2018г. на 

извънредно заседание на Общински съвет-Кубрат дадохме съгласие за споразумителен 

протокол с „ЕНЕРГО-ПРО“, В и К „Меден кладенец“  и Община Кубрат, където 

Община Кубрат да поеме дълга на В и К „Меден кладенец“. И В и К „Меден кладенец“ 

да поеме част от последните фактури към „ЕНЕРГО-ПРО“, което означава към третото 

тримесечие да плати 25 000лв. и до края на юни, до шестмесечието да внесе още 



50 000лв. по сметка на „ЕНЕРГО-ПРО“. В предвид стопанисване на имуществото на 

дружеството, събиране на стари задължения от абонати, има образувани доста 

заповедни производства в Районен съд –Кубрат, които трябва да бъдат подадени до 

съдебен изпълнител за образуване на изпълнителни дела и принудително събиране на 

дължими суми към дружеството за стар период. Имах огромното желание да внеса 

докладна за нов управител на още това заседание на ОбС-Кубрат, но в преговорите ни 

не успяваме. Създават се някакви пречки относно желаещите да бъдат управители по 

някакви техни съображения, но нашите усилия продължават и на следващото заседание 

трябва да имаме управител, предложен пред ОбС-Кубрат. Отделно както знаете всички, 

казахме че може да се премине към несъстоятелност или ликвидация, но след поемане 

на целия дълг, преговаряхме с банката и те са съгласни да придобият собстбвеност 

върху горите, още при поемане на дълга, гласуван от Общински съвет. Там може би 

кмета ще допълни с няколко изречения. Всичко се обезсмисля като ликвидация, защото 

след като назначим ликвидатор, той трябва да пристъпи към разпродаване на 

имуществото, към търгове, т.е. да разпродаде цялото имущество и да ги превърне в 

парични средства, и да удовлетвори кредиторите, което ние не желаем, защото ние сме 

поели този дълг като община. Затова към момента дружеството ще продължи да 

съществува като общинско предприятие с нов управител, както знаете всички 

служители са към „Водоснабдяване-Дунав“, освен домакин и касиер, които в момента 

изпълняват функциите и събират стари задължения, които към днешна дата са към 

15 000 лв. събрани, които ще бъдат преведени по сметката на „ЕНЕРГО-ПРО“ за точка 

3.2 от споразумението, които дължи В и К „Меден кладенец“. Накратко е това към 

днешна дата, на следващото заседание евентуално ще предложим управител на В и К 

„Меден кладенец“. Господин Кмете, ако Вие искате нещо да добавите... Благодаря Ви! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Сега наистина за ликвидации и несъстоятелност не може 

да се говори, защото Общината е поела дълга, солидарен длъжник е. И няма как да се 

ликвидира едно предприятие, когато има вземания. Значи едно предприятие се 

ликвидира, когато е опряло стената и няма от никъде нищо да взема. А В и К има стари 

задължения. Именно заради тези стари задължения няма как да обявиш 

несъстоятелност или ликвидация. И при поемане на този дълг от 2,6 млн. лв. до края на 

2019г. не е рентабилно и не е логично да го обявим в несъстоятелност или ликвидация 

и да започваме да продаваме сгради. Аз си спомням по памет на инж. Хасанов му 

излезе около 200 000лв. само едно асфалтиране. А там има и асфалт, сгради... 

Направихме една комисия от Общината с двама участници от Общинския съвет, които 

по опис приеха в складовете какво е налично, какви машини имаме, МПС-та. В 

момента сме взели Citroen Jumper, който го ползва Общината, той е и на Общината. 

Нито е запориран, нито нищо. Той е бил на Общината и е даден за ползване на В и К. 

Във връзка с кредитите, в момента Инвестбанк се проверява от Световната банка. 

Имаме съгласието на Управителният орган на Инвестбанк – дълг срещу собственост. В 

момента банката е в процедура за оценител на горите, които сме заложили. Нито един 

лев не е превеждан от Общината  във връзка с кредита. Ще бъде дълг срещу 

собственост. Самата банка пожела, Управителният съвет се е събрал, дал е 



разрешението. Търсят оценител, ние предлагаме оценител. Казват „Не, ние си имаме“. 

За 319 декара. Друго...ако имате въпроси... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви, г-н Кмет! Колеги, други въпроси? Не виждам 

такива. Закривам редовното заседание на Общински съвет-Кубрат. Благодаря Ви! 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    /П/ 

          / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

 

 

     ПРОТОКОЛИСТ:     .................../П/............... 

         / Х. Топал / 


