ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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№ 35
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 31.08.2022 г. /сряда/ в 14:00
часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл.
23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Мандат 2019 г. - 2023 г.
Присъстваха: 20 общински съветници.
Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат; Женифер Пойраз заместник - кмет на Община Кубрат; служители на общинска администрация – гр.
Кубрат; кметове на кметства; граждани и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми г-н Неби - кмет на Община Кубрат,
Уважаеми Заместник – кмет на Община Кубрат,
Уважаеми служители на общинската администрация,
Уважаеми Кметове по населени места,
Приветствам ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – гр.
Кубрат, което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. В залата присъстват
двадесет общински съветници. Може да вземаме решения на днешното заседание. Имаме
кворум. Откривам редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат. Предвид
предварителният дневен ред, колеги, ако имате предложения, допълнения... Ако няма,
предлагам да гласуваме в този вид, който е на вашето внимание. Който е съгласен, моля с
вдигане на ръка!
Проведе се гласуване...
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Общинският съвет – гр. Кубрат, с 20 /двадесет/ гласа – „За”, „Против” – няма,
„Въздържал се” – няма, прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
на Община Кубрат за 2021 година.

2.

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр. Хюсеин Юмеров –
на
Кубрат и неговите комисии за периода от месец януари Председател
ОбС - гр. Кубрат
2022г. до месец юни 2022г. включително.

3.

Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат
Алкин Неби – Кмет
и сметките за средства от Европейския съюз към
на Община Кубрат
30.06.2022г.

4.

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 Алкин Неби – Кмет
година.
на Община Кубрат

5.

Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални
активи (компютри и хардуерно оборудване) от Община Алкин Неби – Кмет
Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно на Община Кубрат
управление – Кубрат.

6.

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 Алкин Неби – Кмет
(прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на на Община Кубрат
друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния
разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група
Бюджет).

7.

Прекратяване на съсобственост на сграда по реда на чл. 31,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат във връзка с чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 Алкин Неби – Кмет
от Закона за собствеността и продажба на земя на на Община Кубрат
основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 43 от Наредба № 4 на
ОбС – Кубрат.
2 / 50

8.

Учредяване право на ползване за устройване на постоянен Женифер Пойраз –
пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор Зам.-кмет
на
05058.350.1 в землището на с. Божурово.
Община Кубрат

9.

Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на Женифер Пойраз –
поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в Зам.-кмет
на
землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат.
Община Кубрат

10.

Хюсеин Юмеров –
Предложение за определяне на съдебни заседатели към
Председател
на
Окръжен съд – Разград за мандат 2023г. – 2026г.
ОбС - гр. Кубрат

11.

Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно Хюсеин Юмеров –
наддаване за училищен павилион за закуски, находящ се в Председател
на
СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат.
ОбС - гр. Кубрат

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Дневният ред е приет. Първа точка от дневния
ред е: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за
2021 година. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2021
година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми г-н Председател на Общински съвет – гр. Кубрат,
Уважаеми дами и господа общински съветници, заместник – кмет, кметове по населени
места, общинска администрация, медия!
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби
(Приложено е към настоящия протокол).

прочете предложението за решение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите.
Г-н Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт
и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Добър ден и от мен!
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишния отчет за
изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2021 година.
Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС).
Добър ден и от мен!
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишния отчет за
изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2021 година.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка първа от дневния ред? В
комисиите се въздържахте от въпроси. Ако има въпроси или питания в момента, становища,
да се изразят. Ако няма, преминаваме към гласуване по точка първа от дневния ред.
Гласуването е поименно. Зачитам имената по списък.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
Въздържа се
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 395
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 140, ал. ал. 1-3 и ал. 5
от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 65 и чл. 66, ал.
3 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
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РЕШИ:
1. Приема Доклад за изпълнението на бюджета на Община Кубрат към
31.12.2021 г. (съгласно Приложение „Доклад-отчет 2021“)
2. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат
към 31.12.2021 г. (съгласно Приложения B3_2021_4_6703, BALANCE-2021IV-6703, 10-30_tekushti_remonti_2021_4_6703, Месечен отчет за 2021
Декември
6703
Кубрат,
commitement_2021_4_6703,
Intragovernment_Flow_2021_4_6703,
POS_ustroistva_3_2021_4_6703,
redstavitelni_razhоdi_2021_4_6703,
razshifr_§§31_3_2021_4_6703,
Spravka
izp.plan-smetka TBO_2021_4_6703, Spravka_nalichni_angagimenti_2021_4_6703,
Spravka_d469_2021_4_6703, Transferi_2021_4_6703_3, Cash_Flow_2021_4_6703,
Naturi_3_2021_4_6703).
3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г.
(съгласно Приложения „Отчет за дълга към 31.12.2021 г.“ и Prilojenie № 15).
4. Приема годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от
Европейския
съюз
към
31.12.2021
г.
(съгласно
Приложение
IB3_2021_4_6703_KSF,
IB3_2021_4_6703_RA,
IB3_2021_4_6703_DES,
IB3_2021_4_6703_DMP).
5. Приема отчет за командировките на Кмета към 31.12.2021 г. съгласно
Приложение „Отчет за командировките на кмета на община Кубрат към
31.12.2021г.“).
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 4 (четири).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С шестнадесет гласа „За“, с четирима
„Въздържали се“, точка първа от дневния ред, е приета. Преминаваме към точка втора от
дневния ни ред, относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр.
Кубрат и неговите комисии за периода от месец януари 2022г. до месец юни 2022г.
включително.

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии
за периода от месец януари 2022г. до месец юни 2022г. включително.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат
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Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Байрактаров, за становища на двете комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Приемане на
отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от
месец януари 2022г. до месец юни 2022г. включително.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем вашето становище на двете
комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС).
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Приемане на
отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от
месец януари 2022г. до месец юни 2022г. включително.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси ако имате по точка втора от дневния
ред? Не виждам. Който е съгласен с така представения отчет, моля да гласува с вдигане на
ръка!
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 396
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, 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 за организацията и дейността на Общински съвет –
Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат
2019г. - 2023г.
Представеният Ви отчет обхваща периода от месец януари 2022г. до месец юни
2022г. включително. В настоящия отчет са представени статистически данни за
първото шестмесечие на 2022 г., свързани както с проведените заседания на
Общинския съвет, така и на постоянните комисии към него; приетите Решения,
Протоколи и обобщена информация относно дейността на Общински съвет – гр.
Кубрат.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите
комисии за периода от месец януари 2022г. до месец юни 2022г. включително.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.
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Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 4
(четири), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С четирима „Против“, с шестнадесет гласа „За“,
точка втора е приета, колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред. Относно:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2022г. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2022г.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби
(Приложено е към настоящия протокол).

прочете предложението за решение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, за становища на двете
комисии по трета точка от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, относно:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2022г.
Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, нека да чуем и вашето
становище на двете комисии - Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, относно:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2022г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка трета от дневния ред? Не
виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък.
Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
Въздържа се
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, 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 – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и
сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022г. (съгласно
Приложения
B3_2022_2_6703,
IB3_2022_2_6703_DES,
IB3_2022_2_6703_DMP,
IB3_2022_2_6703_K33, IB3_2022_2_6703_KSF,
IB3_2022_2_6703_RA, BALANCE-2022-II-6703, Месечен отчет за 2022 Юни
6703 Кубрат, Текущи ремонти - Отчет за 2022г. II Тримесечие 6703 Кубрат,
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Naturi_3_2022_2_6703, Cash_Flow_2022_2_6703, commitement_2022_2_6703,
Intragovernment_Flow_2022_2_6703,
POS_ustroistva_3_2022_2_6703,
Spravka_d469_2022_2_6703,Transferi_2022_2_6703_3,NALICHNOST_2022_2_
6703 и Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.,
обяснителна записка по т.36.1 от ДДС №05 от 24.06.2022 г., обяснителна
записка относно основните бюджетни показателите по чл.14, ал.1 от Закона
за публичните финанси, Обяснителна записка към междинен финансов
отчет на Община Кубрат към 30.06.2022 г.).
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против”
– няма, „въздържал се” – 4 (четири).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шестнадесет гласа „За“, с четирима „Въздържали се“, точка трета е
приета. Преминаваме към следваща от дневния ред - точка четвърта. Относно:
Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. Докладва г-н Неби – кмет
на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми дами и господа общински съветници, искам да
вметна една докладна на управителя на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – гр. Кубрат –
г-н Кенан Сюлейманов, която докладна предлагам да влезе в актуализацията на бюджета.
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби
(Приложено е към настоящия протокол).

прочете предложението за решение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, за становища на двете
комисии, които заседаваха - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет
и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка четвърта от дневния ред, г-н Хюсеин Юмеров – Председател на
Общински съвет – гр. Кубрат, предложи допълване на точката за Актуализация на
бюджета на Община Кубрат за 2022 година с докладната записка, входирана в
деловодството на Община Кубрат с вх.№ УД-02-18-1286#1 от Кенан Сюлейманов управител на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – гр. Кубрат.
Подложи се на гласуване докладната записка с направеното предложение.
Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Актуализация на бюджета на Община
Кубрат за 2022 година.
Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка четвърта от дневния ред, г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат,
предложи допълване на точката за Актуализация на бюджета на Община Кубрат за
2022 година с докладната записка, входирана в деловодството на Община Кубрат с вх.№
УД-02-18-1286#1 от Кенан Сюлейманов - управител на Център за обществена подкрепа
/ЦОП/ – гр. Кубрат.
Подложи се на гласуване докладната записка с направеното предложение.
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Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Актуализация на бюджета на Община
Кубрат за 2022 година.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка четвърта от дневния ред,
относно: Актуализацията на бюджета на Община Кубрат за 2022 година? Не виждам.
Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
Въздържа се
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 398
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. ал. 1, 2 и 3 от
Закона за публичните финанси, чл. 54, ал. ал. 1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет, и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
І. Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2022 г., както следва:
Увеличава приходната част на бюджета с 470 049 лв., както следва:
1.1. Увеличава приходен §20-00 други данъци със 100 лв.
1.2. Увеличава приходен §24-04 нетни приходи от продажба на услуги,
стоки и продукция с 12 932 лв.
1.3. Увеличава приходен § 24-07 приходи от дивиденти с 91 937 лв.
1.4. Увеличава приходен §27-02 за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването с 1 000 лв.
1.5. Увеличава приходен § 27-17 за притежаване на куче с 30 лв.
1.6. Увеличава приходен § 27-29 други общински такси с 10 800 лв.
1.7. Увеличава приходен § 36-19 други неданъчни приходи с 580 лв.
1.8. Увеличава приходен § 40-29 постъпления от продажба на други ДМА с
8 499 лв.
1.9. Увеличава приходен § 45-01 текущи помощи и дарения от страната с
880 лв.
1.10. Увеличава параграф 61-02 трансфери между бюджети-предоставени
трансфери (-) с 343 291 лв.
- Увеличава разходната част на бюджета с 470 049 лв., както следва:
1.1. Намалява разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност
122 Общинска администрация с 636 лв., както следва:
1.1.1. намалява разходен намалява разходен §10-98 други разходи,
некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи с 636 лв.
1.2. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Отбрана и
сигурност“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, както следва:
1.2.1. увеличава разходен § 10-15 Материали с 9 000 лв.
1.2.2. увеличава разходен § 10-30 Текущ ремонт с 30 000 лв.
1.2.3. увеличава разходен §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 9
248 лв.
1.2.4. намалява разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения с 10 300 лв.
1.2.5. намалява разходен §10-98 други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи с 37 948 лв.
-
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1.3. Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 311 Детски
градини с 3 252 лева, като:
1.3.2. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения с 3 252 лв.
1.4. Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 389 Други
дейности по образованието с 1 570 лв., като:
1.4.1. увеличава разходен параграф § 52-01 Придобиване на компютри и
хардуер с 1 570 лв.
1.5. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 412
„Многопрофилни болници за активно лечение“ с 90 437 лв., като:
1.5.1. намалява разходен § 10-15 Материали с 582 лв.
1.5.2. увеличава разходен § 10-30 Текущ ремонт с 9 550 лв.
1.5.3. намалява разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения с 4 453 лв.
1.5.4. намалява разходен §52-05 придобиване на стопански инвентар с 6 015
лв.
1.5.5. увеличава разходен § 43-02 за осъществяване на болнична помощ с 91
937 лв.
1.6. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 431
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с 1 884 лв., както следва:
1.6.1.увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 1 884 лв.
1.7. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие с 11 750 лв., като:
1.7.1. увеличава разходите по § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти
с 11 750 лв.
1.8. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 622
„Озеленяване“ с 7 884 лв., като:
1.8.1. увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 7 884 лв.
1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 623
„Чистота“ с 343 291 лв., като:
1.9.1. увеличава разходите по § 10-15 Материали със 120 000 лв.
1.9.2. увеличава разходите по §10-98 други разходи, некласифицирани в
другите параграфи и подпараграфи с 123 291 лв.
1.9.3. увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения със 100 000 лв.
1.10. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност 738 „Читалища“ със 120 лв., като:
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1.10.1. увеличава разходите по § 45-00 субсидии за организации с
нестопанска цел със 120 лв.
1.11. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност 759 „Други дейности по културата“ със 760 лв., като:
1.11.1. увеличава разходите по § 10-98 други разходи, некласифицирани в
другите параграфи и подпараграфи със 760 лв.
1.12. Увеличава разходите във функция „Икономически дейности и услуги“,
дейност 878 „Приют за безстопанствени животни“ с 9 737 лв., като:
1.12.1. увеличава разходите по § 52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 9 737 лв.
1.13. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“,
както следва:
1.13.1 намалява разходите по § 02-02 за персонал по извънтрудови
правоотношения с 1 000 лв.
1.13.2. намалява разходите по § 10-13 постелен инвентар и облекло с 475 лв.
1.13.3. намалява разходите по § 10-15 материали с 2 743 лв.
1.13.4. намалява разходите по § 10-20 разходи за външни услуги с 3 000 лв.
1.13.5. намалява разходите по § 10-51 командировки в страната с 500 лв.
1.13.6. увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 7 718 лв.
ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи
/съгласно Приложение № 4/.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 4 (четири).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С шестнадесет гласа „За“, с четирима
„Въздържали се“, е одобрена актуализацията на бюджета. Преминаваме към точка пета от
дневния ред. Относно: Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални
активи (компютри и хардуерно оборудване) от Община Кубрат – първостепенен
разпоредител с бюджет, на Районно управление – Кубрат. Докладва г-н Неби - кмет на
Община Кубрат. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ПЕТА:
Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи (компютри и
хардуерно оборудване) от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Районно управление – Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, моля за становища на
двете комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт
и вероизповедания (КСДОЗКСВ).

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):

По точка пета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение,
относно: Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи (компютри
и хардуерно оборудване) от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Районно управление – Кубрат.
Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.

КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, нека да чуем и вашето становище Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):

По точка пета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение,
относно: Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи (компютри
и хардуерно оборудване) от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Районно управление – Кубрат.

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси ако са възникнали? Не виждам.
Гласуването е поименно.

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

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 399
През 2022 година Община Кубрат придоби краткотрайни и дълготрайни
материални активи на обща стойност 8 985,92 лева (осем хиляди деветстотин осемдесет
и пет лева и 92 ст.), както следва:
1. Компютърни конфигурации – 10 броя на обща стойност 6 500 лв.
2. Мултифункционални лазерни устройства – 10 броя на стойност 2 485,92 лв.
Придобитите активи са предназначени за нуждите на Районно управление –
Кубрат към Министерство на вътрешните работи, в т.ч. районни полицейски
инспектори и детска педагогическа стая на територията на община Кубрат. За целта е
необходимо същите да бъдат отписани от баланса на Община Кубрат и да бъдат
заведени в баланса на съответния разпоредител с бюджет, в структурата на който е
включено Районно управление – Кубрат.
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, Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли краткотрайни и
дълготрайни материални активи (компютри и хардуерно оборудване), съгласно
Приложение № 1 от Община Кубрат - първостепенен разпоредител с бюджет, на
Районно управление – Кубрат.
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.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка пета от дневния ред, е приета, колеги.
Преминаваме към точка шеста, 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 г-н Неби – кмет на Община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ШЕСТА:
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 Община Кубрат
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Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите.
Г-н Байрактаров, за становища на двете комисии - Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности,
образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка шеста от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение,
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).
Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, да чуем и вашето
становище на комисиите по точка шеста от дневния ред - Комисията по координация и
управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и
Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка шеста от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за
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решение, 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).
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам да има желание.
Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 400
През 2021 година във връзка с изпълнението на проект „Доставка и монтаж на
кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и
Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за
нуждите на Общинско предприятие социални услуги гр. Кубрат“, АДПБФП
№BG06RDNP001-19.030-0012-C01/2020 г., който се осъществи с финансовата подкрепа
на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от общностите местно развитие “, мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат,
Община Кубрат придоби краткотрайни активи, съгласно приложение №1, на обща
стойност 7 542,00 лв. (словом: седем хиляди петстотин четиридесет и два лева и 0 ст.),
както и дълготрайни материални активи, съгласно приложение №2, на обща стойност
10 780,00 лв. (словом: десет хиляди седемстотин и осемдесет лева и 0 ст.). През 2022 г.
с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г., съгласно
Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Община Кубрат
придоби стопански инвентар – хладилници, съгласно приложение №3, на обща
стойност 9 997,20 лв. (словом: девет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 20
ст.). Същите са предназначени за нуждите на Общинска предприятие „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, Общинският 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 приложени списъци – Приложения №№ 1, 2 и 3.
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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.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка шеста е приета, колеги. Преминаваме към
следваща от дневния ред - точка седма. Относно: Прекратяване на съсобственост на сграда
по реда на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат във връзка с чл. 36, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността и продажба на
земя на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 43 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат. Докладва
г-н Неби - кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА СЕДМА:
Прекратяване на съсобственост на сграда по реда на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4
на ОбС – Кубрат във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 36 от Закона за собствеността и продажба на земя на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и
чл. 43 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите.
Г-н Байрактаров, за становища на постоянните комисии - Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности,
образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка седма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за
решение, относно: Прекратяване на съсобственост на сграда по реда на чл. 31, ал. 1, т. 2
от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 36 от Закона за собствеността и продажба на земя на основание чл. 35
ал. 3 от ЗОС и чл. 43 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат.
Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка седма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за
решение, относно: Прекратяване на съсобственост на сграда по реда на чл. 31, ал. 1, т. 2
от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 36 от Закона за собствеността и продажба на земя на основание чл. 35
ал. 3 от ЗОС и чл. 43 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат.
26 / 50

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали след комисиите? Не
виждам желаещи. Гласуването по седма точка, е поименно. Зачитам имената ви по списък.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 401
Община Кубрат е собственик на недвижим имот в с. Тертер, общ. Кубрат, обл.
Разград, представляващ УПИ №IX-120 – Ресторант, магазин в кв.13 с площ 1 251 кв.м.
и 39,65% идеални части от масивна едноетажна сграда – магазин и ресторант със
застроена площ 254,37 кв.м., построена през 1968 г. Съставен е Акт №6185 / 28.10.2016
г. за поправка на акт за частна общинска собственост №249/1998 г., вписан с
вх.рег.№3817 / 03.11.2016 г., акт №158, том 12, дело 2355, стр. 40204 в Служба по
вписванията – Кубрат.
Към кметския наместник на с. Тертер и към Община Кубрат са подадени заявления
с вх.№№ 60 / 03.06.2022 г. и УД-02-21-623 / 27.06.2022 г. за ликвидиране на
съсобствеността на сградата и закупуване на земята в имота от А.А. - председател на
ППК „Добруджа“ с адрес на управление ул. Иван Вазов № 1, с. Тертер. Кооперацията
се легитимира като съсобственик на 60,35% идеални части от сградата с нотариален
акт с вх. рег. №3526, акт №125, том 13, дело 2567, стр. 33109 от 2015 година. Кметският
наместник на с. Тертер - Николай Иванов е внесъл в деловодството на Община Кубрат
положително становище относно прекратяване на съсобствеността чрез продажба на
частта от сградата собственост на Община Кубрат на съсобственика ППК „Добруджа“ с
мотив, че собствеността в идеални части води до спорове относно поддръжка на
сградата, а нейното общо състояние изисква ремонт, за да бъде годна за използване.
Съгласно чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, продажбата на имоти и вещи общинска
собственост може да се извърши без търг или конкурс по ред определен в Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост,
когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон. В Закона
за собствеността, в чл. 33, ал. 1 е уредено, че при продажба на дял от имот, който е в
режим на съсобственост, за останалите съсобственици възниква право да закупят от
продаващия съсобственик неговата част при определените от него условия, преди
имотът да бъде предложен на трети лица. Законът за собствеността определя
съсобственика, като лице на което може да се продава дял от съсобствения имот без
търг. В Наредба № 4 на ОбС - Кубрат за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в чл. 31, ал. 1 също е установено,
че прекратяването на съсобственост между общината и физически лица се извършва
чрез продажба, като сделките се извършват след решение на Общинския съвет – чл. 31,
ал. 4, въз основа на което се сключва договор с кмета на общината.
Продажбата на земята на собственика на законно построена върху нея сграда се
извършва от кмета на общината без публичен търг или публичен конкурс, след
решение на Общинския съвет. (чл. 43, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС - Кубрат).
Имотът, представляващ УПИ №IX-120 – Ресторант, магазин в кв.13 с площ 1 251
кв.м. и 39,65% идеални части от масивна едноетажна сграда – магазин и ресторант със
застроена площ 254,37 кв.м., не е включен в Програмата за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 326 по протокол № 28
/ 28.01.2022 г. като имот, който Общината има намерение да продаде.
Изготвена е данъчна оценка, видно от удостоверение № 6703000987 / 28.07.2022 г.
Тя е на стойност 11 799,00 лв. Оценката на сградата (8 466.60лв.) и площадката
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(1 050.60лв.) към нея е 9 517,20 лв., а на земята 2 281,80 лв. Стълбищната площадка
от 91 кв.м, може да се приеме като елемент към сградата, защото представлява
нейно подобрение, но съгласно § 5, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ не
представлява застроена площ.
Възложено е изготвяне на пазарна оценка на оценител на имоти със сертификат
за оценителска правоспособност, рег. №100100198 от 14.12.2009 г., Тя е определена
в размер на 34 300,00 лв. без ДДС за земя и сграда (земя – 6 800,00лв., сграда - 27
500,00лв.).
При спазване на изискванията на чл. 45, ал. 3 и ал. 5, т. 1 от ЗДДС, данък
добавена стойност върху сделката е 816,03лв. Облагаема е само земята в регулация,
която не представлява застроена площ и прилежащия терен към нея.
Направени са разходи за пазарна оценка в размер на 360,00 лв., които съгласно
чл. 31, ал. 3 от Наредба № 4 на ОбС - Кубрат се заплащат от отправилия предложението
за прекратяване на съсобствеността. Изготвените скица, данъчна оценка и
удостоверение за идентичност на стойност 30,50 лв. (определени по Наредба 11 на ОбС
– Кубрат на основание чл. 32, ал. 11 от Наредба 4 на ОбС – Кубрат) също следва да се
заплатят от купувача.
Предвид гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА; чл.
36 от Закона за собствеността; чл.8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 и ал. 4, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от
ЗОС; чл. 3А, ал.2, чл. 31 и чл. 43 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на ОбС – Кубрат и чл. 5, ал. 1,
т. 7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат за 2022 г., приета с Решение № 326 по Протокол № 28 /2
8.01.2022 г. в раздел III буква „Б“ – ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ с недвижим имот в с. Тертер, представляващ УПИ №IX120 Ресторант, магазин от кв. 13 с площ 1 251 кв.м. и 39,65% идеални части от масивна
едноетажна сграда – магазин и ресторант, със застроена площ 254,37 г., построена през
1968 г. находяща се в имота.
2. Дава съгласие да се продаде на ППК „Добруджа“, с адрес на управление ул.
Иван Вазов № 1, с. Тертер, ЕИК 82600102, недвижим имот представляващ - урегулиран
поземлен имот УПИ №IX-120 – Ресторант, Магазин (римско девет тире сто и двадесет)
от кв. 13 (тринадесет) по ПУП на с. Тертер, одобрен със заповед №232/1996 г., с площ
1 251 (хиляда двеста петдесет и един) кв.м. и 39,65% (тридесет и девет цяло шестдесет
и пет ) идеални части от масивна едноетажна сграда – магазин и ресторант, със
застроена площ 254,37 (двеста петдесет и четири цяло тридесет и седем) кв.м.,
построена през 1968 г., с административен адрес село Тертер, община Кубрат, област
Разград, улица Иван Вазов 2 (две), трайно предназначение на територията –
урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, при съседи: УПИ VII-за
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производствени и складови дейности, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Вазов,
УПИ №Х-121.
3. Определя пазарна цена за продажбата на частта от поземления имот, общинска
собственост, описан в т. 1 в размер на 34 300,00 лв. (тридесет и четири хиляди и триста
лева и нула стотинки) без ДДС и ДДС в размер на 816,03 лв. (осемстотин и шестнадесет
лева и три ст.) съгласно чл. 45, ал. 3 и ал. 5, т. 1 Закона за данък върху добавена
стойност (ЗДДС).
4. Купувачът по т. 1 да заплати направените разходи в размер на 390,50 лв. (триста
и деветдесет лева и петдесет стотинки), включващи цена на: скица, данъчна оценка,
удостоверение за идентичност на имота.
5. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническа
инфраструктура на територията на съответното населено място - чл. 52, ал. 5, т. 1. от
ЗМСМА.
6. Задължава Кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за
продажба на имота със съсобственика на имота ППК „Добруджа“ с адрес на
управление ул. Иван Вазов № 1, с. Тертер, ЕИК 82600102.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Седма точка с двадесет гласа „За“, единодушно, е приета.
Преминаваме към точка осма от дневния ред. Относно: Учредяване право на ползване за
устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор
05058.350.1 в землището на с. Божурово. Докладва Заместник - кмет на Община Кубрат Женифер Пойраз. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ОСМА:
Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински
горски фонд с идентификатор 05058.350.1 в землището на с. Божурово.
Докладва Женифер Пойраз – Заместник - кмет на Община Кубрат. Заповядайте!
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Заместник - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на
комисиите. Г-н Байрактаров, за становища на двете комисии - Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности,
образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка осма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в постоянните
комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Учредяване
право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд
с идентификатор 05058.350.1 в землището на с. Божурово.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
постоянни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен
ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка осма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в постоянните
комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за решение, относно:
Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински
горски фонд с идентификатор 05058.350.1 в землището на с. Божурово.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка осма от дневния ред? Не
виждам. Гласуването отново е поименно.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 402
В Община Кубрат е постъпило Заявление с Вх.№ ССД-03-03-31/21.06.2022 г. от
Рейхан хххххххх Идризов с искане за предоставяне на парцел от общински горски фонд
за устройване на постоянен пчелин върху площ от 1000 кв. м., представляващ част от
имот с идентификатор № 05058.350.1 по КК на с. Божурово. За горепосоченият имот
лицето имаше сключен шестгодишен договор с Община Кубрат, на който срока изтече
на 08.08.2022г. Същият е бенефициент по подмярка 6.3 „Стартова помощ за
развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони и във
връзка с кандидатстването му по програмата (ПРСР) е необходимо учредяване право на
ползване за срок от 6 години. С прилагането на мярката се цели устойчиво развитие и
икономически растеж на земеделското стопанство.
Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството (ЗП), пчелните семейства
могат да се настаняват върху земеделски земи или горски територии- общинска
собственост, като за 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.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗП право на ползване може да се учреди в полза на
заявителя, когато:
1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5
км;
2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м
от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от
3м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличие на плътна
ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м
под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват на самата ограда;
3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района
от органите на БАБХ.
Изискването по т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно
нектароотделяне - акациеви, липови гори и масиви с културни медоносни видове.
От направена справка в Регистъра на пчелините в България към БАБХ е видно,
че Рейхан хххххххх Идризов има регистриран животновъден обект „Пчелин“, с
регистрационен № 7335-0211, в който към момента се отглеждат 35 бр. пчелни
семейства. Към искането са приложени: 1. копие от ветеринарно медицинския дневник
на животновъдния обект с регистрационен № 7335-0211-35 бр. пчелни семейства;
2. извадка от горскостопанската карта за частта от имота, за който иска да му се
учреди право на ползване.
Изпълнени са условията на чл. 11, ал. 2 - заявителят притежава над 10 броя
пчелни семейства.
В чл. 13, ал. 2 от Закона за пчеларството се регламентира кога и при какви
условия, по изключение не се прилага ограничението за отстояние от 2,5 км между
пчелините, определено в чл. 13, ал. 1, т. 1 от същия закон, а именно - когато района е
зает от растителност с обилно нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с
културни медоносни видове.
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С писмо с Изх.№ УД-02-18-1064/08.07.2022 г. е отправено писмено запитване до
управителя на „Кубратска гора“ ЕООД за становище, относно настаняване на пчелни
семейства в посочения имот. С писмо с Изх.№67/13.07.2022 г. инж. Хасанов управител на „Кубратска гора“ ЕООД е изразил положително становище за учредяване
право на ползване върху имота от общинския горски фонд.
Видно от представено таксационно описание, заверено от „Кубратска гора“
ЕООД, дървесните видове в района, в който лицето иска да бъдат настанени пчелните
семейства са предимно медоносни дървесни видове.
Съгласно текста на чл. 71, ал. 7 от Закона за горите „Учредяването на право на
ползване върху поземлени имоти в горски територии по чл. 69, ал. 3, както и
издаването на разрешение по чл. 70, ал. 6 е безвъзмездно“.
След като са изпълнени условията на чл. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 и от Закона за
пчеларството, общински съвет Кубрат е в правото си да обсъди и да разреши на
заявителя - Рейхан хххххх Идризов да ползва 1000 /хиляда/ кв. м., представляващ част
от имот с идентификатор 05058.350.1 по КК на с. Божурово за разполагане на пчелни
семейства.
Правото на ползване върху поземлени имоти в горски територии - общинска
собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за
пчеларството се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет. 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. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не
може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ години.
За имот с идентификатор 05058.350.1 по КК на с. Божурово, към който е заявен
интерес има съставен АЧОС № 1673 от 14.06.2004 г. вписан в Служба по вписванията
гр. Кубрат под № 79, том.V, Вх. рег.№ 1425 от 02.07.2004 г.
1. 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 – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1.1 Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат за 2022 г. приета с Решение № 326 по Протокол № 28 от
28.01.2022 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 „Г“ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ:
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1.1.1. Част от имот с идентификатор 05058.350.1 (нула пет нула пет осем, точка,
три пет нула, точка, едно) в размер на 1000 ( хиляда) кв.м. по КК на с. Божурово,
целият с площ 93 063 /деветдесет и три хиляди шестдесет и три/ кв.м. с начин на трайно
ползване: широколистна гора.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за общинската собственост, чл. 69, ал. 3, т. 2 и чл. 71, ал. 7 от Закона за горите, чл. 11,
ал. 1 и ал. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска
собственост Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
2. 1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от
6 /шест/ години считано от 08.08.2022г. за разполагане на постоянен пчелин на Рейхан
хххххх Идризов, с постоянен адрес: с. Божурово, ул. „Христо Ботев“ № 4, общ. Кубрат,
обл. Разград, върху част от имот с идентификатор 05058.350.1 (нула пет нула пет осем,
точка, три пет нула, точка, едно) в размер на 1000 ( хиляда) кв.м. по КК на с. Божурово,
целият с площ 93 063 /деветдесет и три хиляди шестдесет и три/ кв.м. с начин на трайно
ползване: широколистна гора, собственост на община Кубрат съгласно АЧОС № 1673
от 14.06.2004 г. вписан в Служба по вписванията гр. Кубрат под № 79, том.V, Вх. рег.№
1425 от 02.07.2004 г. с GPS координати, съгласно приложена Схема за частта от имота.
3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договор
за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 6 /шест/ години на Рейхан
хххххх Идризов, с постоянен адрес: с. Божурово, ул. „Христо Ботев“№ 4, общ. Кубрат,
обл. Разград, върху част от имот с идентификатор 05058.350.1 (нула пет нула пет осем,
точка, три пет нула, точка, едно) в размер на 1000 ( хиляда) кв.м. по КК на с. Божурово.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно, с двадесет гласа „За“, точка осма е приета.
Преминаваме към точка девета от дневния ред. Относно: Отдаване под аренда чрез
публично оповестен конкурс на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в
землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат. Докладва Женифер Пойраз – заместник - кмет на
Община Кубрат. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от
Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат.
Докладва Женифер Пойраз – Заместник - кмет на Община Кубрат. Заповядайте!
Заместник - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на
комисиите. Г-н Байрактаров, за становища на двете комисии по точка девета от дневния ред Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка девета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение,
относно: Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от
Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
постоянни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен
ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
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По точка девета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за
решение, относно: Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени
имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка девета от дневния ред? Не
виждам желаещи. Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 403
В Община Кубрат е депозирана молба с Вх. № УД-03-07-111 от 13.06.2022 г. за
наемане на 16 имота с обща площ 131,168 дка в землището на с. Мъдрево с начин на
трайно ползване „друга неизползвана нива“ от общинския поземлен фонд за срок от 10
години. Имотите към които е проявен интерес са със следните идентификационни
номера: 49518.431.395, 49518.431.398, 49518.431.399, 49518.431.402, 49518.431.403,
49518.431.405,
49518.431.406,
49518.431.407,
49518.431.408,
49518.431.409,
49518.431.410, 49518.431.411, 49518.431.412, 49518.431.413, 49518.431.414 и
49518.431.415. Инвестиционното намерение на кандидата е с цел създаване на трайни
насаждения.
Освен от горепосочените имоти към които има проявен интерес от същия масив
има още 5 необработваеми имота с обща площ- 38,326 дка с идентификатори:
49518.431.393, 49518.431.396, 49518.431.404, 49518.431.416, 49518.431.417. Всички
имоти са актувани с актове за частна общинска собственост.
Трябва да се посочи, че имотите са новообразувани от бивш лозов масив.
Същите от години не се обработват и е необходимо да се изкоренят лозовите коренища,
да бъдат изчистени от храсти и единични дървета. За да има интерес към тях е
целесъобразно първите две стопански години бъдещите наематели да бъдат освободени
от плащане на наем.
Съгласно текста на чл.13 от Наредба №16 за стопанисване и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат, имотите от
общинския поземлен фонд, предназначени за създаване на трайни насаждения се
определят с решение на Общинския съвет. Кметът на общината внася предложение в
Общинския съвет, придружено със становище от кмета на населеното място, по
местонахождение на имотите.
В тази връзка е постъпило положително становище от кмета на с. Мъдрево с
Вх.№ УД-02-18-1249/12.08.2022 г, за всички необработваеми имоти от масива, които
могат да бъдат отдадени под аренда за срок от 10 /десет/ години, тъй като в момента са
изоставени земеделски земи. Развитието на селското стопанство и въвеждането на
алтернативно земеделие е сред основните приоритети в общината. С реализиране на
инвестиционното намерение ще се постигне положителен ефект в икономически и в
социален аспект за общината.
Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) отдаването под наем или аренда на земите от общинския
поземлен фонд, се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от
общинския съвет, като въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се
сключва договор за наем или аренда, за срок не по-дълъг от 10 години.
Редът за провеждане на публични търгове и конкурси е регламентиран в глава
втора, раздел ІІ и раздел ІІІ на Наредба № 16 за стопанисване и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС –Кубрат.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 4, ал. 1 от Закон за аренда в земеделието и чл. 13, ал. 3 и
чл. 14 от Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от
общинския поземлен фонд на ОбС – Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Кубрат дава съгласие да се обяви конкурс за отдаване под
аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за създаване на трайни
насаждения за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2022г., за следните имоти:
1.1. Имот с номер 49518.431.393 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и три) с площ
от 10,400 дка (десет дка четиристотин кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6810 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 787 от
09.05.2019г., акт № 138, том 3, дело № 551, стр.46604
1.2. Имот с номер 49518.431.395 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и пет) с площ
от 8,016 дка (осем дка шестнадесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6812 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 789 от
09.05.2019г., акт № 140, том 3, дело № 553, стр.46606
1.3. Имот с номер 49518.431.396 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и шест) с
площ от 9,243 дка (девет дка двеста четиридесет и три кв.м.) в землището на с.
Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на
трайно ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета,
актуван с АЧОС № 6813 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с
вх. рег.№ 790 от 09.05.2019г., акт № 141, том 3, дело № 554, стр.46607
1.4. Имот с номер 49518.431.398 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и осем) с
площ от 8,145 дка (осем дка сто четиридесет и пет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6815 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
792 от 09.05.2019г., акт № 143, том 3, дело № 556, стр.46609
1.5. Имот с номер 49518.431.399 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и девет) с
площ от 8,140 дка (осем дка сто и четиридесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
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АЧОС № 6816 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
793 от 09.05.2019г., акт № 144, том 3, дело № 557, стр.46610
1.6. Имот с номер 49518.431.402 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и две) с площ от
8,125 дка (осем дка сто двадесет и пет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6819 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 796 от
09.05.2019г., акт № 147, том 3, дело № 560, стр.46613
1.7. Имот с номер 49518.431.403 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и три) с площ от
8,089 дка (осем дка осемдесет и девет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6820 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 797 от
09.05.2019г., акт № 148, том 3, дело № 561, стр.46614
1.8. Имот с номер 49518.431.404 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и четири) с площ
от 8,970 дка (осем дка деветстотин и седемдесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6821 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
798 от 09.05.2019г., акт № 149, том 3, дело № 562, стр.46615
1.9. Имот с номер 49518.431.405 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и пет) с площ от
8,882 дка (осем дка осемстотин осемдесет и два кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6822 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
799 от 09.05.2019г., акт № 150, том 3, дело № 563, стр.46616
1.10. Имот с номер 49518.431.406 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и шест) с площ от
8,044 дка (осем дка четиридесет и четири кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6823 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 800 от
09.05.2019г., акт № 151, том 3, дело № 564, стр.46617
1.11. Имот с номер 49518.431.407 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и седем) с площ
от 8,187 дка (осем дка сто осемдесет и седем кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6824 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
801 от 09.05.2019г., акт № 152, том 3, дело № 565, стр.46618
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1.12. Имот с номер 49518.431.408 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и осем) с площ от
9,112 дка (девет дка сто и дванадесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6825 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 802 от
09.05.2019г., акт № 153, том 3, дело № 566, стр.46619
1.13. Имот с номер 49518.431.409 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и девет) с площ
от 9,102 дка (девет дка сто и два кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6826 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 803 от
09.05.2019г., акт № 154, том 3, дело № 567, стр.46620
1.14. Имот с номер 49518.431.410 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и десет) с площ
от 8,036 дка (осем дка тридесет и шест кв.м.) в землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6827 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 804 от
09.05.2019г., акт № 155, том 3, дело № 568, стр.46621
1.15. Имот с номер 49518.431.411 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и единадесет) с
площ от 7,910 дка (седем дка деветстотин и десет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6828 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
805 от 09.05.2019г., акт № 156, том 3, дело № 569, стр.46622
1.16. Имот с номер 49518.431.412 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и дванадесет) с
площ от 9,083 дка (девет дка осемдесет и три кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6829 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
806 от 09.05.2019г., акт № 157, том 3, дело № 570, стр.46623
1.17. Имот с номер 49518.431.413 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и тринадесет) с
площ от 7,182 дка (седем дка сто осемдесет и два кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6830 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
807 от 09.05.2019г., акт № 158, том 3, дело № 571, стр.46624
1.18. Имот с номер 49518.431.414 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и четиринадесет)
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с площ от 8,021 дка (осем дка двадесет и един кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6831 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
808 от 09.05.2019г., акт № 159, том 3, дело № 572, стр.46625
1.19. Имот с номер 49518.431.415 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и петнадесет) с
площ от 7,094 дка (седем дка деветдесет и четири кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6832 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№
809 от 09.05.2019г., акт № 160, том 3, дело № 573, стр.46626
1.20. Имот с номер 49518.431.416 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и шестнадесет) с
площ от 4,542 дка (четири дка петстотин четиридесет и два кв.м.) в землището на с.
Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на
трайно ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета,
актуван с АЧОС № 6833 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с
вх. рег.№ 810 от 09.05.2019г., акт № 161, том 3, дело № 574, стр.46627
1.21. Имот с номер 49518.431.417 (четиридесет и девет хиляди петстотин и
осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и седемнадесет) с
площ от 5,171 дка (пет дка сто седемдесет и един кв.м.) в землището на с. Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“,, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6834 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр. Кубрат с вх. рег. №
811 от 09.05.2019г., акт № 162, том 3, дело № 575, стр.46628.
2. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс при следните условия:
2.1 До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, които
отговарят на следните условия:
2.1.1. да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по
ликвидация съобразно действащото българско законодателство;
2.1.2. нямат парични задължения по местни данъци и такси и други задължения
към общината, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване
на задълженията;
2.1.3. не са неизправна страна по договор, сключен с Община Кубрат.
3. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:
3.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на
65,00 /шестдесет и пет/ лева на декар за имоти трета категория. На основание чл. 5,
ал. 5 от Наредба № 16 на ОбС - Кубрат годишното арендно плащане по договора да се
актуализира ежегодно;
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3.2. Годишните арендни вноски за третата и всяка следваща стопанската година
се дължат не по-късно от първият работен ден, от началото на стопанската година, през
която ще се ползват имотите;
3.3. Земеделската земя да се предостави за създаване на трайни насаждения и да
се ползва по това предназначение за целия срок на договора.
4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс:
4.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест – до 50 точки;
4.2. Размер на инвестицията - до 50 точки; Общ сбор 100 точки.
5. Определя гратисен период за първите две стопански години, бъдещите
наематели да бъдат освободени от плащане на наем, във връзка с вложените средства за
почистване на имотите.
6. Възлага на Кмета на община Кубрат да проведе конкурса по реда, предвиден в
раздел ІІІ. Организиране и провеждане на публично оповестени конкурси на Наредба
16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на
ОбС-Кубрат и да сключи договор за аренда с кандидата, спечелил конкурса.
7. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Кубрат определя 30 на сто от
постъпленията от наем да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в
съответното населено място.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. Единодушно е приета точка девета от дневния
ред - с двадесет гласа „За“. Преминаваме към десета точка от дневния ред. Относно:
Предложение за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград за
мандат 2023г. – 2026г.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Предложение за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград за
мандат 2023г. – 2026г.
Докладва Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
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Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, моля за становищата на комисиите по точка десета от
дневния ред. Г-н Байрактаров, за становища на двете комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка десета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение,
относно: Предложение за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд –
Разград за мандат 2023г. – 2026г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище по точка
десета на двете постоянни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка десета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за
решение, относно: Предложение за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд
– Разград за мандат 2023г. – 2026г.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, само да направя едно уточнение, преди началото
на заседанието получихме писмо от Апелативен съд – гр. Варна, с което срокът от 31.08.2022г.
се удължава предвид това, че нито един от Общинските съвети не е изпратил своите решения
и явно ние ще сме първи. Трябва да благодарим и на Временната комисия, че навреме си
свърши работата, като представи всичко в срок и днеска вземаме това решение. Използвам
трибуната да благодаря! Ако няма въпроси колеги, преминаваме към гласуване. Който е
съгласен, моля с вдигане на ръка!
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 404
С писмо с вх. №УД-01-12-7/08.04.2022г. Административният ръководител и
Председател на Апелативния съд – Варна е внесъл предложение в Общински съвет – гр.
Кубрат да бъде проведена процедура и прието решение за определяне на съдебни
заседатели към Окръжен съд – Разград за мандат 2023г. – 2026г.
В изпълнение на чл. 67б от Закона за съдебната власт (ЗСВ), е изпратено
извлечение от Протокол от проведено на 28.03.2022г. Общо събрание на Апелативен
съд – Варна в частта относно взето решение, с което е определен броя на съдебните
заседатели за Окръжен съд – Разград за мандат 2023г. – 2026г. - общо и по общини.
Определеният брой съдебни заседатели за предстоящия мандат към Окръжен
съд – Разград за Община Кубрат са 3 броя съдебни заседатели.
С писмото уведомяват, че следва да се представи Списък на определените от
Общински съвет - Кубрат кандидати за съдебни заседатели, заедно с копие от
Решението на Общински съвет и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ в срок до
31.08.2022г., с оглед изпълнение от страна на Апелативен съд – Варна на задължението
му по чл. 68д от ЗСВ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, 68а и 68в от ЗСВ във връзка с
Наредба № 7 /приета от Пленума на Висшия съдебен съвет с Протокол № 29 от
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28.09.2017 г./ за съдебните заседатели, Общински съвет – гр. Кубрат прие Решение №
372 относно: „Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към
Окръжен съд – Разград“ по Протокол 32/19.05.2022г. и избра Временна комисия, която
да проведе процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели
към Окръжен съд – Разград за мандат 2023г.– 2026г. и да внесе Доклад и да представи в
Общински съвет – гр. Кубрат, кандидатите за съдебни заседатели от Община Кубрат,
които отговарят на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ.
На 31.05.2022г. на интернет – страницата на Общински съвет – Кубрат и на
Община Кубрат, също така и в един местен вестник /Екип 7/, беше обявена
информация, че е открита процедура по набиране на документи на кандидати за
съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград за мандат 2023г. – 2026г.
Бяха посочени изискванията към кандидатите, както и необходимите документи,
които заинтересованите лица да представят в срок до 30.06.2022г. в деловодството на
Общински съвет – гр. Кубрат.
В определения срок до 30.06.2022г. за подаване на документи, в Деловодството
на Общински съвет – Кубрат, постъпиха две Заявления за кандидатстване.
На 06.07.2022г., се състоя заседание на Временната комисия, избрана с Решение
№ 372 по Протокол 32/19.05.2022г. на Общински съвет – гр. Кубрат.
Членовете на Временната комисия решиха да дадат още една възможност на
всички желаещи да кандидатстват за обявената позиция. Приеха решение за
удължаване срока за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели
към Окръжен съд – Разград, Мандат 2023г. – 2026г. до 22.07.2022г. включително.
До определеният краен срок, в деловодството на Общински съвет – Кубрат,
документи подадоха още двама кандидати.
На 26.07.2022г., се състоя заседание на Временната комисия, която извърши
проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели. След разглеждане на
постъпилите Заявления и приложенията към тях, комисията одобри списък на
допуснатите до участие кандидати.
На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Списъкът на
допуснатите до участие кандидати, ведно със законоизискуемите документи, бяха
публикувани на интернет страницата на Общински съвет – гр. Кубрат и на Община
Кубрат, в раздел "Обявление за избор на съдебни заседатели" на 27.07.2022г. /наймалко 14 дни преди датата на изслушването/.
Освен списъка беше публикувана информация и относно графика за изслушване
на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Разград, мандат
2023г. - 2026г.
Видно от Протокол № 3 от 11.08.2022г. /от изслушването/ и Доклад от
11.08.2022г., Временната комисия, избрана с Решение № 372 по Протокол
32/19.05.2022г., предлага на Общински съвет – гр. Кубрат, 4-ма кандидати за съдебни
заседатели към Окръжен съд - Разград за мандат 2023г. - 2026г.
46 / 50

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 за съдебните заседатели
/приета от Пленума на Висшия съдебен съвет с Протокол № 29 от 28.09.2017г./,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Определя 4-ма кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – гр.
Разград за мандат 2023г. – 2026г. от приложен Списък на одобрените от Временната
комисия, избрана с Решение № 372 по Протокол 32/19.05.2022г. на Общински съвет –
гр. Кубрат, /Съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от
настоящото решение/ и ги предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от
Апелативен съд – гр. Варна.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет – гр. Кубрат, да изпрати
настоящото Решение на Председателя на Апелативен съд – гр. Варна, ведно със
законоизискуемите документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „За“, точка десета е приета.
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. Относно: Даване на съгласие за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за училищен павилион за закуски,
находящ се в СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за училищен
павилион за закуски, находящ се в СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат.
Докладва Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат.
Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Байрактаров, да чуем становищата на двете комисии - Комисията
по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
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социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка единадесета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение,
относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
училищен павилион за закуски, находящ се в СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
постоянни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен
ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ
и КЗЕОРМС):
По точка единадесета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за
решение, относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за училищен павилион за закуски, находящ се в СУ “Христо Ботев“- гр.
Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Имрен Кърмъзъ.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам. Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 405
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-0114-25/03.08.2022г., относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за училищен павилион за закуски находящ се на ет. 1 от Корпус 4 в СУ
“Христо Ботев“- гр. Кубрат.
Мотиви на Директора: Предвид изтекъл максимален 10-годишен срок на
договорни отношения с ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“ и предвид реализирането на
допълнителни средства към бюджета на училището под формата на наем, които ще
подпомогнат плащането на разходи за училището е необходимо да се проведе публичен
търг с тайно наддаване за училищен павилион за закуски, находящ се в СУ “Христо
Ботев“- гр. Кубрат.
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Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 от
ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 7 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи - общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Директорът на СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат, да проведе
публичен търг с тайно наддаване за училищен павилион за закуски, находящ се
на ет. 1 от Корпус 4 в СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат за срок от 2 /две/ години.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка единадесета е приета, колеги. Предвид
изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат.
Благодаря ви!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/П/
/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ /

ПРОТОКОЛЧИК:

/п/
/ Елис Софта /
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