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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 28.09.2022 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: 21 общински съветници. 

Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат; Женифер Пойраз - 

заместник - кмет на Община Кубрат; Мирослав Йорданов - 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 – кметове на Община Кубрат,  

Уважаеми представители на общинската администрация, 

Уважаеми Кметове по населени места,  

Уважаеми гости, 

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 и един общински съветници. Имаме пълен кворум и може да вземаме законови 

решения. Колеги, предварителният дневен ред е на вашето внимание с четири допълнителни 

точки. Както става ясно от докладните записки, сроковете ни притискат и ние своевременно, 

за да е всичко точно, изпращаме предложенията за решения на вашето внимание, за да може 

да вземем навреме нашите решения. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля 

да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване...  

 

 Общинският съвет – гр. Кубрат, с 21 /двадесет и един/ гласа – „За”, „Против” – няма, 

„Въздържал се” – няма, прие следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

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

на Община Кубрат 

2. 

Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община 

Кубрат за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 

Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно 

управление – Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

4. 

Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 

и 3 от Постановление  № 31 от 17 март 2022г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2022 година на МС 

и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно 

образование. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

5. 

Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой 

ученици за учебната 2022/2023 година в общинските училища на 

територията на Община Кубрат. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

6. Отдаване под наем на част от имот - публична собственост. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

7. Изменение на Решение № 388 по Протокол № 34 от 20.07.2022г. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 

Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно 

общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - 

Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 

Даване на съгласие от Общински съвет гр. Кубрат, да реализира 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност за целите на 

изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл 

обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. 
Предложение за определяне на съдебни заседатели към Окръжен 

съд – Разград за мандат 2023г. – 2026г. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС 

-  гр. Кубрат 

11. 

Ново обсъждане на Решение № 405, прието на заседание на 

Общински съвет - гр. Кубрат, проведено на 31.08.2022г., от 

Протокол № 35. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС 

-  гр. Кубрат 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Дневният ред е приет с четири допълнителни 

точки. Първата точка от нашия дневния ред на днешното заседание е относно: 

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. Докладва г-н Неби – кмет 

на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми г-н Председател на Общински съвет – гр. Кубрат, 

Уважаеми Заместник – кметове, Уважаеми Кметове по населени места, Уважаеми Общински 

съветници, граждани, медия! 

 

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, да започнем с вас - 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). 

  Добър ден от мен! 

 По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение, относно: Актуализация на бюджета на 

Община Кубрат за 2022 година. 

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. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, да чуем и вашето 

становище на двете комисии, които заседаваха - Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по 

законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС). 

 По точка първа от дневния ред: Членовете на 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 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

 

АЛКИН НЕБИ: Г-н Председател, само да допълня. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте, г-н Кмете! 

 

АЛКИН НЕБИ: Извинявайте, колеги. Пропуснах паметника - 52 600 /петдесет и две хиляди и 

шестстотин/ лв., за изграждане на паметника на Хан Кубрат. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси по точка първа от дневния ред, относно 

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година? Г-жо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: През 2017 г. имаше отпуснати едни 80 000 /осемдесет хиляди/ лв. за ул. 

„Осми март“, дали може да проверим дали са за проектиране или за..., които вие отменихте 

впоследствие. Може ли да проверим?  

 

АЛКИН НЕБИ: И да проверим, след 2017 г. колко актуализации е имало. 
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НИНА ЦОНЕВА: Не, не. Въпросът е дали има вече проект? 

 

АЛКИН НЕБИ: Не, не! Няма проект. Ако имаше проект, щеше да се изпълни. 

 

НИНА ЦОНЕВА: И все пак дали може да проверим, не сега разбира се! 

 

АЛКИН НЕБИ: Да проверим. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Добре. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги, предвид актуализацията? Не виждам. 

Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък.  

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

   

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 406 

 С Постановление № 226 на Министерски съвет от 29.07.2022г., са одобрени 

допълнителни трансфери по бюджета на Община Кубрат за капиталови разходи в размер 

на 332 600 лв. С ФО-46/11.08.2022г. на Министерство на финансите е извършена промяна в 

размера на основните бюджетни взаимоотношения на общината с централния бюджет за 

2022 г., в т.ч. е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи (§§ 31-13).  Промяната 

следва да се отрази по бюджета на общината по съответните функции, дейности, параграфи 

и подпараграфи, в съответствие с одобреното от общинския съвет разпределение на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи по обекти на строителство и основен 

ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за 

проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми 

за капиталови разходи. До разпределението на средствата за капиталови разходи от 

общинския съвет, същите се отразяват по бюджета на общината като резерв за 

непредвидени и неотложни разходи, вкл. и  в ИСО – модул „Капиталови разходи и текущи 

ремонти“.          

         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, ФО-

46/11.08.2022г. на Министерство на финансите 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 

РЕШИ: 

 І. Извършва вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета, 

както следва: 

1.1. Намалява разходите във функция „Разходи, некласифицирани в другите 

функции“, дейност 998„Резерв“ с 332 600 лв., както следва: 

1.1.1. намалява разходен §00-98 резерв за непредвидени и неотложни разходи с 332 

600 лв. 

   1.2. 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“ със 100 000 лв., 

като: 

  1.2.1 увеличава разходен § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 

със 100 000 лв. 

  1.3. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело“, дейност 759 Други дейности по културата с 52 600 лв., както следва: 

  1.3.1. увеличава разходен § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 52 600 лв. 

  1.4. Увеличава разходите във функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 

832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със 180 

000 лв., както следва: 
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   1.4.1. увеличава разходен § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 

със 180 000 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” – 5 (пет). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шестнадесет гласа „За“, точка първа е приета, колеги. 

Преминаваме към точка втора от нашия дневен ред, относно: Одобряване на 

актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2023 – 2025 година 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Докладва г-н 

Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода              

2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности. 

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! Колеги, моля за становища на комисиите 

по точка втора от дневния ред. Заповядайте, г-н Байрактаров - 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: 

protokol_36_406_app1.zip
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 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: Одобряване 

на актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2023 – 2025 

година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

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: Точно така. Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, 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: 

ОРХАН МЕХМЕД (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: Одобряване на 

актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2023 – 2025 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси ако са възникнали след комисии? Сега 

е момента по точка втора от дневния ред. Не виждам желаещи. Който е съгласен с така 

направеното предложение за решение, относно: Одобряване на актуализираната бюджетна 
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прогноза на Община Кубрат за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 407 

 

Актуализираната бюджетна прогноза за 2023 – 2025 година на Община Кубрат, е 

разработена в съответствие с нормативната уредба, Указанията за подготовката и 

представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 

г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 година (БЮ №4 от 

02.09.2022 г.), съгласно чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси и т. 2.2.3 от Решение 

№ 38 на Министерския съвет от 27 Януари 2022г. за бюджетната процедура за 2023г. 

Актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2023 – 2025г. е 

разработена на базата на: 

 одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022г., уточнените натурални и стойностни 

показатели, без еднократните разходи за 2022г.; 

 одобрения размер на разходите за персонал за 2022г., без делегираните 

бюджети; 

            Бюджетната прогноза е съобразена с: 

 предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, 

свързани със спазване на принципите на добро финансово управление; 

 поемане на ангажименти за разходи само при обезпечен бюджет (при 

възлагане на обществени поръчки и сключване на договори); 

 своевременно разплащане на задължения и недопускане натрупването на 

просрочия; 

 тенденциите в разходите от предходните две години; 

 приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и 

плана за интегрирано развитие на общината;  

 фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните 

финанси; 

 предложенията на второстепенните и разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост; 

 предложенията на местната общност. 

            Собствените приходи са планирани на база реална оценка и анализ на 

събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната 

уредба. 

          Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови 

разходи за периода 2023 – 2025г. са разработени на база одобрените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022г. размери.  

 Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 
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 действащите закони и подзаконови нормативни актове; 

 приетата от Общински съвет - Кубрат 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;  

 задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на 

приоритетите и потребностите на местната общност, фискалните правила и 

цели по Закона за публичните финанси; 

 приетите от Общински съвет – Кубрат стратегия, прогнози за развитие на 

общината и плана за интегрирано развитие на общината; 

 общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за 

периода 2023 – 2025 година; 

При разработването на разходната част на местните дейности е отчетено и 

въздействието на: 

 уточнените натурални и стойностни показатели; 

 новите и закриващи се структури и функции/дейности; 

 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и 

функциите. 

           Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка 

за собствените приходи и трансферите от други бюджети.  

         При разработване на актуализираната бюджетна прогноза са заложени само разходи за 

местни дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

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

чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 9 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 и чл. 5, ал. 1, т. 11 от 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община Кубрат за 

периода 2023 – 2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от 

местни дейности (съгласно Приложение № 8 Прогноза за периода 2022 - 2025 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности). 

2. Одобрява актуализирана прогноза на показателите за поети 

ангажименти и за задължения за разходи за периода 2022 - 2023 г. (съгласно 

Приложение № 1а). 

3. Одобрява актуализирана прогноза за общинския дълг (включително 

намерение за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2023 – 

2025г. на община Кубрат (съгласно Приложение № 6г). 

protokol_36_407_app1.zip
protokol_36_407_app1.zip
protokol_36_407_app1.zip
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4. Одобрява справка за средногодишните количества ресурси за 

отопление на обществени сгради за периода 2019 - 2021г. (Съгласно Приложение 

№8а Справка за средногодишните количества ресурси за отопление на 

обществени сгради за периода 2019 - 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 гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С петима „Въздържали се“, с шестнадесет гласа 

„За“, точка втора е приета от дневния ред. Преминаваме към следваща точка – трета от 

дневния ред. Относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно управление – 

Кубрат. Заповядайте, г-н Неби – кмет на Община Кубрат! 

 

 ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 Прехвърляне на краткотрайни материални активи 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, 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, 

protokol_36_407_app1.zip
protokol_36_407_app1.zip
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относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно управление – 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-н Мехмед, 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). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи 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 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Мехмед! Колеги, предполагам, че нямате въпроси, 

защото в комисии всичко стана ясно, както е описано в предложението за решение, но все 

пак съм длъжен да попитам. Ако нямате въпроси, преминавам към гласуване, което е 

поименно.  

 

Проведе се  поименно гласуване... 
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 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 408 

През 2022 година Община Кубрат придоби краткотрайни материални активи на 

обща стойност 4 309,40 лева (словом: четири хиляди триста и девет лева и 40 ст.), както 

следва: 

1. Стол работен NORD HB CL 17-24 STEEL ЧРН – 5 броя на обща стойност 

709,40 лв. 

2. СТОЛ ISO BLACK посетителски С11 ЧЕРЕН – 10 броя на обща стойност 

492,00 лв. 

3. Шкаф метален ОК 2МЕТ.ВРАТИ 90/40/195 – 5 броя на обща стойност 1 

494,00 лв. 

4. Бюро ОК право 138/68/74 БУК – 5 броя на обща стойност 822,00 лв.  

5. Контейнер 3 чекмеджета с колелца бук – 5 броя на обща стойност 792,00 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 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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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 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли краткотрайни 

материални активи, 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” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка трета е приета, колеги. 

Преминаваме към точка четвърта. Относно: Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 35, 

ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление  № 31 от 17 март 2022г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2022 година на МС и чл. 219, ал. 5 от 

Закона за предучилищното и училищно образование. Докладва г-н Мирослав Йорданов – 

заместник - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление  

№ 31 от 17 март 2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2022 година на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно 

образование. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Заместник - кмет на Община Кубрат 

protokol_36_408_app1.pdf
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Заместник - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов  прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! 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 четвърта от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от 

Постановление  № 31 от 17 март 2022г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2022 година на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното 

и училищно образование. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 /На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Алисе Незирова не участва в 

гласуването./.  

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, 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: 

 

 ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС):  

 По точка четвърта от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, 
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относно: Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от 

Постановление  № 31 от 17 март 2022г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2022 година на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното 

и училищно образование.  

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 /На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Алисе Незирова не участва в 

гласуването./.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Мехмед! Колеги, въпроси, желаещи да се изкажат? 

Не виждам. Гласуването е поименно. 

Проведе се  поименно гласуване...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова 
Не участва в 

гласуването 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 409 

         Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление  № 31 от 17 март 

2022г.за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. на 

МС, бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и 

служителите за пътуване, както следва: 

(1) т.2 от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни 

населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната 

длъжност.  

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с 

длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от 

общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на 

лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.  

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат 

за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, 

удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).  

Съгласно чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование – 

педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 

местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за 

транспорт от местоживеенето им до месторабота и обратно или за наем по месторабота 

при условия и по ред, определен в наредба, издадена от министъра на образованието и 

науката съгласувано с министъра на финансите.  

 

     В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1, 

т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление  № 31 от 17 март 2022г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2022г. на МС  и чл. 219, ал. 5 от Закона за 

предучилищното и училищно образование, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Утвърждава списъка на учителите, имащи право на транспортни разходи и 

заплащане на квартира /Съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото 

решение/. 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат, да извърши разход за заплащане 

пътните разходи на учителите в размер на  100 /сто/ %  за отработените дни за  периода 

от 15.09.2022г.  до  30.06.2023г. 

 

  3.  Допуска предварително изпълнение  на  настоящото решение на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес и осигуряване на 

нормалното и непрекъснато функциониране на училищата на територията на Община 

Кубрат за учебната 2022/2023г.  

 

protokol_36_409_app1.pdf
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 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.   

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.                

 

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

„въздържал се” – няма. 

 /На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Алисе Незирова не участва в 

гласуването./.  

 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С двадесет гласа „За“, точка четвърта е приета. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Относно: Допускане на паралелки от І до ХІІ 

клас под минималния брой ученици за учебната 2022/2023 година в общинските 

училища на територията на Община Кубрат. Докладва: Заместник - кметът на Община 

Кубрат – г-н Мирослав Йорданов. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

  Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната  

2022/2023 година в общинските училища на територията на Община Кубрат.  

Докладва: Мирослав Йорданов – Заместник - кмет на Община Кубрат 

 

Заместник - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов  прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Колеги, моля изключете телефоните 

си или поне звука! Г-н Байрактаров, моля за становища на комисиите, 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: 

 

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, 
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относно: Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за 

учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Община Кубрат.  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Мехмед, 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: 

 

 ОРХАН МЕХМЕД (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: 

Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 

2022/2023 година в общинските училища на територията на Община Кубрат.  

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси? Желаещи да се изкажат? 

Г-жо Цонева, заповядайте! 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Тези суми, които споменахте, съобразени ли са с последните 

актуализации, с промените на заплатите, цените на горивата? 
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 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Съобразени са. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Математиката със средствата, които са предоставени по втора точка на 

общините, дали ще излезе сметката? Не аз не ви карам да смятате. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Има едно много важно уточнение, при недостиг на средства, при 

необходимост разликата ще бъде покрита с тези суми. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Да, аз го чух това, но все пак собствените средства не на всички училища 

са толкова големи и дали ще достигнат за заплати, доколкото знам едва успяват за заплати на 

персонала, но дано да са съобразени. Затова питам, колко са актуални. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И да не са, имаме актуализация на бюджета. Никога не сме оставяли 

училищата. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Не казвам такова нещо. Надявам се и сега. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Други въпроси, колеги? Г-н Бедиханов, заповядайте! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Прави впечатление, че училището в Бисерци най-много ще бъде ..... 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: При необходимост, да. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Прави впечатление, че най-малко ученици има. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Тринадесет.  

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тринадесет ученици, а сумата е 83 000 /осемдесет и три хиляди/ 

лева. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, някой гледайки тавана не записва тези суми. Все пак 

е сметнато, описано е в докладната. На база субсидия от държавата, на база собствени 

приходи и какво няма да достигне при необходимост. Мисля че, всичко е ясно. 
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 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, аз пак питам. Нямат собствени приходи или е... 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имат. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: ... училището с най-малко собствени приходи. На това ли се дължи? 

Това питам аз. 

 

 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Тази сума е необходима, за да се поддържа училището. Те си 

имат собствени приходи. Ако има нужда, ако не достигнат, тогава ще се подпомогнат. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Което миналата година не се случи. Така че, ще се самоиздържат, 

затова при необходимост вземаме такова решение. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Миналата година спестихме от отопление доста. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. Сигурно и тази година.  

 

 НИНА ЦОНЕВА: Най-вероятно така ще стане. Дано, успех пожелавам. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Успех на всички! Други въпроси, колеги? Ако няма ще предложа да 

гласуваме пета точка от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение, 

моля да гласува...   

 Проведе се  гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 410 

 Съгласно чл. 280, чл. 282 и чл. 294 от Закона за предучилищното и училищно 

образование, държавният и общинските бюджети осигуряват финансирането  на дейностите 

по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа 

за личностно развитие;  развитие  на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие; изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

Мотиви за предложението: 

Броят на учениците в паралелките на учебните заведения се определя, съгласно 

приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование на МОН. Минималният брой за паралелка в 
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начален курс е 16 ученици, за среден курс - 18 ученици. Обучението в самостоятелна 

паралелка под този норматив се допуска с разрешение на финансиращия орган, ако са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените 

по единни разходни стандарти за съответната дейност.  

Съгласно единни разходни стандарти, одобрени  от Министерския съвет  с Решение 

№ 540 от 29.07.2022г. на Министерския съвет за изменение на  Решение № 50 на МС от 

2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022г., изменено с Решение № 196 на МС от 2022г. 

(публикувано на 04.08.2022г.) през 2022г. , стандарта за издръжка на един ученик в е 2370 

/две хиляди триста и седемдесет/ лева. 

Минималният размер на допълнителните средства за маломерна паралелка се 

определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на 

учениците в паралелка се умножи с  не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за 

ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на 

неспециализираните училища е до 40 ученици – 948 лв. /деветстотин четиридесет и осем 

лева/ и не по-малко от 20 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 

учениците в паралелките в I - VII клас на неспециализираните училища и на училищата по 

културата и по изкуствата е от 41 до 80 ученици – 474 лв. /четиристотин седемдесет и 

четири  лева /; 

Минималният размер на допълнителните средства за маломерна паралелка от два 

класа се определя, не по-малко от 60 на сто от размера на стандарта за ученик, когато 

общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на неспециализираните училища и във 

всички класове на специалните училища е до 40 ученици – 1422 лв. /хиляда четиристотин 

двадесет и два лева / и  не по- малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато 

общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на  неспециализираните  училища  и  

във  всички  класове на специалните училища е от 41 до 80 ученици- 948 лв. /деветстотин 

четиридесет и осем лева /. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки 

надвишава определения в    ал. 5 и ал. 6, т. т. 2 и 3 на приложение № 7 към чл. 53 от Наредба 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование (т.е. общия брой на учениците във всички паралелки е над 80) допълнителни 

средства извън определените по единни разходни стандарти се осигуряват по преценка на 

финансиращия орган, ако това е необходимо.  Размерът на допълнителните средства се 

определя от финансиращия орган. За учебната 2022/2023 година, по искане на 

директора на съответното училище са предложени следните маломерни паралелки и слети 

класове: 

Училище Клас Брой Брой 

  паралелки ученици 

ОУ „Св. Климент" с. Юпер I 1 маломерна 6 

 II - ІІІ 1 слята маломерна 8 

 ІV 1 маломерна 8 

 VІ 1 маломерна  6 

 V - VІІ 1 слята маломерна  9 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий "с. Сеслав І - ІІ 1слята  маломерна  11 

 ІІІ 1 маломерна  11 

https://mon.bg/upload/32587/rMS540_standarti_4082022.pdf
https://mon.bg/upload/32587/rMS540_standarti_4082022.pdf
https://mon.bg/upload/29645/22rMS50-standarti_11022022.pdf
https://mon.bg/upload/29645/22rMS50-standarti_11022022.pdf
https://mon.bg/upload/29645/22rMS50-standarti_11022022.pdf
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 ІV 1 маломерна  10 

 V - VІ 1 слята маломерна  7 

 VІІ 1 маломерна 6 

ОУ „ Н. Й. Вапцаров " с. Бисерци I 1 маломерна 3 

 ІІ - ІV 1 слята маломерна  3 

 VІ - VІІ 1 слята маломерна  7 

ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар I 1 маломерна 14 

 ІІІ 1 маломерна 11 

 ІV 1 маломерна 11 

 V 1 маломерна 13 

 VI 1 маломерна 8 

 VII 1 маломерна 8 

ОУ „ В. Левски ” с. Беловец I 1 маломерна 12 

 ІІ 1 маломерна 9 

 ІІІ 1 маломерна 11 

 ІV 1 маломерна 7 

 V 1 маломерна 10 

 VІ 1 маломерна   14 

 VІІ 1 маломерна   8 

ОУ  „ Христо Смирненски “ гр. Кубрат І маломерна 14 

 ІІІ маломерна 11 

 ІV маломерна 11 

 V маломерна 16 

 VІ маломерна 16 

 VІІ маломерна 15 

Професионална гимназия Х „Б“ маломерна 15 

 ХІІ „А“ маломерна 12 

 СУ „ Христо Ботев“ VІ „Б“ маломерна 17 

 VІ „В“ маломерна 16 

   Предвид гореизложеното, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

   1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 3 и 

чл. 69, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование на МОН, разрешава за учебната 2022/2023 година маломерни и 

слети класове в общинските училища, както следва:  

Училище  Клас Брой Брой 

   паралелки ученици 

ОУ „Св. Климент" с. Юпер  I 1 маломерна 6 

  II - ІІІ 1 слята маломерна 8 

  ІV 1 маломерна 8 

  VІ 1 маломерна  6 

  V - VІІ 1 слята маломерна  9 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий "с. Сеслав  І - ІІ 1слята  маломерна  11 

  ІІІ 1 маломерна  11 
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  ІV 1 маломерна  10 

  V - VІ 1 слята маломерна  7 

  VІІ 1 маломерна 6 

ОУ „ Н. Й. Вапцаров " с. Бисерци  I 1 маломерна 3 

  ІІ - ІV 1 слята маломерна  3 

  VІ - VІІ 1 слята маломерна  7 

ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар  I 1 маломерна 14 

  ІІІ 1 маломерна 11 

  ІV 1 маломерна 11 

  V 1 маломерна 13 

  VI 1 маломерна 8 

  VII 1 маломерна 8 

ОУ „ В. Левски ” с. Беловец  I 1 маломерна 12 

  ІІ 1 маломерна 9 

  ІІІ 1 маломерна 11 

  ІV 1 маломерна 7 

  V 1 маломерна 10 

  VІ 1 маломерна   14 

  VІІ 1 маломерна   8 

ОУ  „ Христо Смирненски “ гр. Кубрат  І маломерна 14 

  ІІІ маломерна 11 

  ІV маломерна 11 

  V маломерна 16 

  VІ маломерна 16 

  VІІ маломерна 15 

Професионална гимназия  Х „Б“ маломерна 15 

  ХІІ „А“ маломерна 12 

 СУ „ Христо Ботев“  VІ „Б“ маломерна 17 

  VІ „В“ маломерна 16 

  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 4 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН необходимите допълнителни средства, извън определените по единни 

разходни стандарти, за обезпечаване на учебния процес в училищата с маломерни 

паралелки и маломерни паралелки от два класа слети в размер на 209 034 лв. да се осигурят 

от собствените приходи на съответните училища, /при недостиг на средства при 

необходимост разликата ще бъде покрита от Община Кубрат/ както следва: 

2.1. За ОУ „Св. Климент” с. Юпер, средства в размер на  52 614 /петдесет  и две 

хиляди шестстотин и четиринадесет/ лева  ; 

2.2.. За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сеслав, средства в размер на 27 966 

/двадесет и седем хиляди и деветстотин шестдесет и шест/ лева; 

2.3. За ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бисерци, средства в размер на 83 898 /осемдесет и 

три хиляди осемстотин деветдесет и осем/ лева; 

2.4.. За ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар, средства в размер на 17 538 / седемнадесет 

хиляди и петстотин тридесет и осем /лева; 
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2.5.  За ОУ „В. Левски“ с. Беловец, средства  в размер  на 27 018 / двадесет и 

седем хиляди и осемнадесет / лева. 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  във връзка с чл. 59 от  Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН: 

Общински съвет - Кубрат разрешава функционирането на групи под минимума, 

както следва: 

3.1. /една/-група  в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, база с. Бисерци - 7 деца; 

3.2. /една/-група  в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, база с. Звънарци - 5 деца; 

3.3. /една/-група  в ДГ „Щастливо детство “ гр. Кубрат, база  с. Равно – 11 деца; 

3.4. /една/-група  в ДГ „Здравец “ гр. Кубрат, база  с. Медовене– 9 деца; 

3.5. /една/-група  в ДГ „Здравец “ гр. Кубрат, база  с. Точилари – 8 деца; 

3.6. /една/-група  в ДГ „Първи юни “ с. Юпер, база  с. Юпер – 8 деца. 

4.  Допуска предварително  изпълнение  на  настоящите решения на основание  

чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес и осигуряване на 

нормалното и непрекъснато функциониране на училищата на територията на Община 

Кубрат за учебната 2022/2023г.  

 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.   

 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.    

             

Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С петима „Въздържали се“, с шестнадесет гласа 

„За“, точка пета е приета. Преминаваме към точка шеста от дневния ред, относно: Отдаване 

под наем на част от имот - публична собственост. Докладва г-жа Женифер Пойраз – 

заместник - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Отдаване под наем на част от имот - публична собственост. 

Докладва: Женифер Пойраз – Заместник - кмет на Община Кубрат 
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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 шеста от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Отдаване под наем на част от имот - публична собственост. 

 

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-н Мехмед, 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: 

 ОРХАН МЕХМЕД (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 

решение, относно: Отдаване под наем на част от имот - публична собственост. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси, желаещи да се изкажат по 

точка шеста от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно. 

Проведе се  поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 411 

 На осемнадесети октомври 2022г. изтича Договорът сключен между Община 

Кубрат и ЕТ „Раев – Борислав Раев“ с ЕИК 116517146, представляван от Борислав Раев, 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Камчия № 9, за предоставената му  

стая с площ 6,00 кв.м., разположена на втория етаж в източния вход на двуетажна 

масивна сграда с идентификатор 40422.505.1419.1 по КК и КР на гр. Кубрат, одобрени 

със заповед №РД-18-51 / 27.07.2009г. 

 Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост  и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 

от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост на ОбС – Кубрат, свободни имоти или части от тях – публична 

общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до десет години след 

решение на Общински съвет. Отдаването под наем се извършва от кмета след 

провеждане на публичен търг.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 

7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на ОбС – Кубрат, Общинският 

съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на 

Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, за отдаване под наем  за срок от 3 /три/ години, на стая с площ 

6,00 кв.м., разположена на втория етаж в източния вход на двуетажна масивна сграда с 

идентификатор 40422.505.1419.1 по КК и КР на гр. Кубрат, одобрени със заповед №РД-

18-51 / 27.07.2009г., за която има съставен АПОС №2108 от 06.03.2006г. С начална 

тръжна цена 36,00 /тридесет и шест/ лева. 

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

със заповед спечелилия търга и сключи договор за наем, които в 3-дневен срок от 

издаването, респективно от подписването им, да изпрати в Общинския съвет. 

 

 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” – 21 (двадесет и един), „против”– 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка шеста е приета, колеги. 

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Относно: Изменение на Решение № 388 по 

Протокол № 34 от 20.07.2022г. Докладва г-н Неби - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

   

 

protokol_36_411_app1.pdf
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 ПО ТОЧКА СЕДМА:  

 Изменение на Решение № 388 по Протокол № 34 от 20.07.2022г. 

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, заповядайте за 

становища на комисиите - 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 седма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Изменение на Решение № 388 по Протокол № 34 от 20.07.2022г. 

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-н Мехмед, 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: 

 

 ОРХАН МЕХМЕД (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: Изменение на Решение № 388 по Протокол № 34 от 20.07.2022г. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Г-н Бедиханов, заповядайте! 

 

  

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам предложение. Знаем, че една решетка има в началото на 

селото и се нуждае от ремонт и вие знаете, има писмо. Предлагам вместо 30 % да отидат за 

селото, да е 90 %, за да може да се достигне по-добра цена. Мъдревчани са си мъдревчани.... 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Неби, за същата решетка ли става въпрос? Ние в момента не я ли 

правим? 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Тази решетка в момента я правят. Предстои монтиране. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз ще предложа на Общински съвет предложението, но ако сме 

предвидливи и сме предприели действия. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Предвидено е, чака монтаж. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Остава ли предложението, г-н Бедиханов? 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да. Нека да го гласуваме. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Преди това беше спуканата тръба, затова не успяхме за решетката. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма други въпроси, ще предложа на вашето внимание 

предложението на г-н Бедиханов. По т. 5 от решението, Общински съвет - Кубрат да 

определи 90 % от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на 
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изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на с. Мъдрево, общ. Кубрат. Който е съгласен с предложението на г-н 

Бедиханов, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се  гласуване...   

 

Резултати от гласуването: „за” – 5 (пет), „против” – 16 (шестнадесет),, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, предложението ви е отхвърлено. Колеги, ще 

преминем към гласуване на точката в предложения вид в предложението за решение.  

Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък. 

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 



32 / 46 

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 412 

 Със свое Решение № 388 по протокол № 34 от 20.07.2022г. т. 1, Общински съвет 

– Кубрат е дал съгласие да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване 

на общински поземлен имот с идентификатор 49518.332.175 (номер по предходен план 

000175) в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград, местност „Арпалък“, 

трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, с площ 8 510 кв.м., 

при съседи: 49518.332.167, 49518.332.176, 49518.332.500, 49518.888.9901.  За имота има 

съставен АЧОС № 5550 от 23.07.2015 г. 

Във връзка с техническо несъответствие в площта на имота описан в по-горе 

цитираното Решение и действителната площ по кадастрална скица, предлагам 

изменение на Решение №388 по протокол №34 от 20.07.2022г., с цел коригиране на 

допусната неточност. Действителната площ на  поземления имот с идентификатор 

49518.332.175 в землището на с. Мъдрево е 3 409 кв.м. (съгласно приложена скица).  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 

чл. 2, ал. 2 от Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от 

общинския поземлен фонд и чл. 27 и чл. 28, ал. 1, чл. 72, ал. 1 от Наредба № 4 за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост  и чл. 

52, ал. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

I. Изменя Решение № 388 по протокол № 34 от 20.07.2022г., както следва: 

 

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

поземлен имот с идентификатор 49518.332.175 (номер по предходен план 000175) в 

землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград, местност „Арпалък“, трайно 

предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, с площ 3 409 кв.м., при съседи: 

49518.332.167, 49518.332.176, 49518.332.500, 49518.888.9901.  За имота има съставен 

АЧОС № 5550 от 23.07.2015 г. /Съгласно Приложение №1 скица, неразделна част от 

настоящото Решение/. 

 

2. Определя начална тръжна цена от 6 670,00 лв. (шест хиляди шестстотин и 

седемдесет лева и нула стотинки) въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител 

със Сертификат за правоспособност №100100198 / 14.12.2009г. 

 

           3. Задължава кмета на община Кубрат да проведе търга, определи със заповед 

спечелилия и сключи договор за продажба на описания в т. 1 имот, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет. 

 

           4. Спечелилият търга купувач да заплати режийните разноски – пазарна оценка, 

скица, данъчна оценка в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева и нула 

стотинки). 

 

protokol_36_412_app1.pdf
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5. Общински съвет Кубрат 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 техническата инфраструктура на територията на с. Мъдрево, общ. 

Кубрат. 

 

 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” – 21 (двадесет и един), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. Точка седма е приета единодушно. 

Преминаваме към допълнителните точки, които приехме в началото на заседанието за 

включване в дневния ред. Осма точка, относно: Определяне на представител на Община 

Кубрат в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - 

Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване. Докладва г-н Неби - 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

  

 

 ПО ТОЧКА ОСМА:  

 Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно общо събрание на 

акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и 

неговият мандат за гласуване. 

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, да чуем становища на 

комисиите по точка осма 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) 



34 / 46 

  

          По точка осма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно общо 

събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, 

както и неговият мандат за гласуване. 

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-н Мехмед, 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). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (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: 

Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно общо събрание на 

акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и 

неговият мандат за гласуване. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали? Не виждам. Който е 

съгласен с така предложения вид на докладната, моля да гласува с вдигане на ръка! 



35 / 46 

  

Проведе се  гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 413 

 В деловодството на Община Кубрат  е постъпила покана  за  свикване на  извънредно 

Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград,  

което ще се състои на 07.10.2022г. от 11:00 часа, в залата (библиотеката) на третия етаж на 

административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул. “Коста Петров“ № 2. 

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 

21.10.2022г. от 11:00 ч.  на същото място.  

Поканата е съобразена с изискванията на  чл. 223, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) . 

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се 

легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират 

с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно. 

С поканата е определен следния дневен ред на извънредното Общо събрание на 

акционерите: 

 I. Промяна в състава на Съвета на директорите; 

1. Поради смъртта на д-р Гечо Жеков - изпълнителен директор на лечебното заведение 

настъпила на 29.08.2022г.; 

2. По молба на Петър Тодоров-член на Съвета на директорите, одобрена с Протокол № 

6/13.05.2022г., с която желае да бъде освободен от Съвета на директорите.; 

 II. Освобождаване от отговорност на д-р Гечо Жеков - Изпълнителен директор за 

периода от встъпването му от 2017г. до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, 

внесена по чл.30, ал.1 от Устава на дружеството.; 

 III. Освобождаване от отговорност на д-р Петър Тодоров - член на Съвета на 

директорите за периода от 2019г. до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена 

по чл. 30, ал. 1 от Устава на дружеството.; 

 IV. Промяна в чл. 29 от Устава на дружеството с добавянето на нова ал. 2, която да дава 

възможност протоколите на Съвета на директорите да бъдат разписвани от членовете чрез 

квалифициран електронен подпис. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава Алкин Неби, да представлява община Кубрат в качеството й 

на акционер в МБАЛ „Св. Иван Рилски”- Разград” АД на извънредно общо събрание 

на акционерите на дружеството на 07.10.2022 в 11.00 часа, /а при липса на кворум на 

21.10.2022г. от 11:00 ч./ в залата (библиотеката) на третия етаж на административната 

сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул. “Коста Петров“ № 2. 
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2. При невъзможност на упълномощеният  представител по т. 1 на Община 

Кубрат да участва в извънредното общо събрание, същият да се замести от Мирослав 

Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат. 

3. За участие в извънредното общо събрание на акционерите, упълномощеният 

представител на община Кубрат, да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност. 

4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от 

 дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да гласува със 

 „ЗА“. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

              

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „Въздържали се“ няма. С двадесет и 

един гласа „За“, точка осма е приета. Преминаваме към следваща от дневния ред - точка 

девета. Относно: Даване на съгласие от Общински съвет гр. Кубрат, да реализира 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност за целите на изпълнение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

 Даване на съгласие от Общински съвет гр. Кубрат, да реализира предоставянето на 

топъл обяд като местна дейност за целите на изпълнение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по 

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана 

от Европейски социален фонд плюс. 

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, по точка девета, моля за 

становища. Заповядайте, 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).  

 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, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Даване на съгласие от Общински съвет гр. Кубрат, да реализира 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност за целите на изпълнение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

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-н Байрактаров! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище 

на двете постоянни комисии по точка девета 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). 

Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (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: Даване на съгласие от Общински съвет гр. Кубрат, да реализира 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност за целите на изпълнение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали? Директорът на 

Общинското предприятие „Социални услуги” – Ахмед Камбер, е сред нас. Може да отговори 

на всеки един ваш въпрос, включително и ние. Не виждам желаещи. Който е съгласен с 

предложението за решение, моля да гласува с вдигане на ръка! 

Проведе се  гласуване...  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 414 

Постъпила е докладна записка от г-н Ахмед Камбер Директор на ОП „Социални 

услуги” – Кубрат, относно: кандидатстване с проектно предложение „Топъл обяд в 

Община Кубрат”, като условието за допустимост е  „да се реализира предоставянето 

на топъл обяд като местна дейност, въз основа на решение на Общинския съвет”. 

Съгласно Закона за публичните финанси "Местни дейности", са дейностите по 

предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на 

закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като делегирани от 

държавата дейности. 

Дейността - определяне на целевите групи ще се извърши в периода 01.10.2022 

г. - 31.10.2022г., поради което се налага и да се допусне предварително изпълнение 

на настоящите решения. 

За целите на операцията разходите са определени, както следва: 

1. Разходи за закупени хранителни продукти, използвани за приготвянето на 

топъл обяд, който включва единствено разходите за продуктите, вложени в 

приготвянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 

3,20 лв. 
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2. Административните и транспортните разходи и разходите за съхранение и 

приготвяне, поети от бенефициентите, разпределящи храните и/или основното 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в 

размер на 7% от разходите по т. 1. 

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициентите или от тяхно 

име и декларирани от бенефициентите, доставящи храните и/или основното материално 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% 

от разходите по т. 1. 

Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, 

свързана със справянето с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с 

храни и основна материална помощ. Стратегическата цел на програмата е да добави 

принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността 

и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез 

осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от 

храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, 

които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в 

социална изолация. 

Целта на проектното предложение „Топъл обяд в Община Кубрат” е: 

- Приготвяне и доставка на топъл обяд за уязвими граждани от Община 

Кубрат, които поради бедност и продължителна социална изолация, са в 

затруднение да осигурят сами прехраната си. 

 Във връзка с кандидатстване и подаване на проектно предложение за 

реализиране на дейностите по предоставяне на топъл обяд, по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по 

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана 

от Европейски социален фонд плюс и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2, във 

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  

„Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

2. Дава съгласие реализирането и предоставянето на топъл обяд, да бъде като 

местна дейност съгласно Закона за публичните финанси,  считано от 

01.10.2022г., за целите на изпълнение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  

„Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс 

/Капацитет на услугата до 350 лица/. 
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3. Дава съгласие за осигуряването на собствено финансиране в размер на 2000 

/две хиляди/ лв., на месец след сключване на Договор с Управляващия 

орган. 

4. Възлага на Кмета на Община Кубрат изпълнението на настоящите 

решения. 

5. С оглед на защитата на особено важни обществени интереси и предоставяне 

на качествени услуги на територията на община Кубрат за жителите й, 

Общинския съвет гр. Кубрат, допуска предварително изпълнение на 

настоящите решения. 

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. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. С двадесет и един гласа „За“, точка девета е 

приета. Преминаваме към точка десета от дневния ред, която докладвам аз. 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.  

 

Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете 

предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол). 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, предвид сроковете включихме тази допълнителна точка. В 

началото на докладната става ясно, че сме получили реално на 26.09.2022г. и за да не 

направим допълнителна сесия, така експедитивно, за което благодаря и на Комисията, че 

своевременно разгледаха и написаха Протокола /Протокол № 4 от 27.09.2022г. на 

Временната комисия/. Ако имате въпроси, заповядайте! Ако не, който е съгласен с така 

предложения вид на докладна записка, моля да гласува с вдигане на ръка!  

Проведе се  гласуване...  

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 415 

 В деловодството на Общински съвет – гр. Кубрат е постъпило писмо с вх.№ УД-01-12-

22/26.09.2022г. от Апелативен съд – Варна, за отстраняване на констатираните от Комисията 

при Апелативен съд – Варна, назначена със Заповед № РД-0467/23.06.2022г. на председателя 

на съда на основание чл. 68д от ЗСВ пропуски и нередности. Приложено е изпратено и 

извлечение от Протокол от проведено на 14.09.2022г. заседание на Комисията. 

 След извършена проверка на изпратените документи на 4-ма /четирима/ кандидати за 

съдебни заседатели към Окръжен съд – гр. Разград за мандат 2023г. – 2026г., Комисията към 

Апелативен съд – Варна констатира следното: 

  - Лицето Пенка Йорданова – ще навърши 68 годишна възраст на 25.09.2022г. 

което се явява пречка лицето да бъде определено за съдебен заседател, съобразна 

изискването на чл. 67, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

 Видно от Протокол № 4 от 27.09.2022г., Временната комисия, избрана с Решение № 372 

по Протокол 32/19.05.2022г., прие решение за отстраняване на констатираните от Комисията 

при Апелативен съд – Варна пропуски и нередности и предлага на Общински съвет – гр. 

Кубрат, 3-ма /трима/ кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград за мандат 

2023г. - 2026г. 

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 3-ма /трима/ 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. 
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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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет и един гласа „За“, точка десета е 

приета. Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. Относно: Ново обсъждане на 

Решение № 405, прието на заседание на Общински съвет - гр. Кубрат, проведено на 

31.08.2022г., от Протокол № 35.  

 

 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

 Ново обсъждане на Решение № 405, прието на заседание на Общински съвет - гр. 

Кубрат, проведено на 31.08.2022г., от Протокол № 35. 

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: Колеги, въпроси, питания? Желаещи да се изкажат? Г-жо Цонева, 

заповядайте!  

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Това че давате правомощия за организиране на търг на директорите на 

училищата, означава ли, че те изцяло сами определят условията за организиране, за срок за 

отдаване? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не. Ние определяме - срокът е две години.   

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, понеже знам, че искането е било за повече, затова питам. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Г-н Бедиханов, заповядайте! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз не виждам смисъл от това решение. Областният управител е 

казал, че е незаконосъобразно. Съдът решава дали е законосъобразно или не е. Защо трябва 

да приемаме едно и също решение два пъти подред? Едно и също е. Ние сме го приели вече. 

И вие предлагате на общинските съветници още веднъж същото решение да го приемем. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Просто не го разглеждате... 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото решението е върнато за ново обсъждане и ние считаме, че 

това е правилното. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но вие не променяте решението си.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, се обосноваваме. Защото, както е ясно от докладната, 

едната хипотеза изобщо е изключена от заместник – областния управител. Така че, ако ще 

ходим на съд – ще ходим. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ:  В 14 – дневен срок Общинският съвет, ако не разгледа, се отива на 

съд. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Но ние преразглеждаме и гласуваме това, което сме решили и 

предния път. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Някак си едно и също решение вземаме. Аз поне не виждам... 

 

 

АЛКИН НЕБИ: Решението е едно и също, само мотивите се уточняват, хипотезата. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Областният управител може да си промени решението, г-н 

Бедиханов. И да не отидем на съд. Трябва да сме оптимисти. Ако няма други въпроси, 
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колеги, ще предложа да гласуваме точката в така предложеният вид. Гласуването е 

поименно. Зачитам имената ви по списък... 

Проведе се поименно гласуване...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 416 

 Във връзка с извършването на служебна проверка за законосъобразност на 

приетите решения по Протокол № 35 от редовно заседание на Общински съвет Кубрат 

проведено на 31.08.2022г., областния управител на Област Разград /назн. със Заповед№ 

ЧР-04-025/08.09.2022г. е изпратил писмо с вх.№ УД-01-11-34/26.09.2022г. за ново 

обсъждане, със следните мотиви: 

Видно от Протокол № 35/31.08.2022г., на заседанието на ОбС - гр. Кубрат, с 

Решение № 405, общински съвет - Кубрат е дал 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.  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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В свое писмо г-н Найден Късов - зам.- Областен управител /Съгл. Заповед 

№ ЧР-04-025/08.09.2022г., посочва като мотив, че е допустимо имотите – общинска 

собственост, да бъдат предоставени за управление на юридически лица  и звена на 

бюджетна издръжка по силата на чл. 12 от ЗОС, но не е допустимо управляващите 

тези имоти сами да организират и провеждат търгове и конкурси за отдаване под 

наем и като единствена такава възможност според г-н Късов е предвидена в чл. 14, 

ал. 2, изр. 2 от ЗОС. 

           В настоящият случай е пренебрегната хипотезата на чл. 12, ал. 5 от ЗОС: 

“Имотите и вещите - общинска собственост, които не са предоставени за 

управление на други лица, се управляват от кмета на общината.“, тъй като със 

свое Решение  № 11.2 от Протокол № 43 от 08.10.1998г., Общински съвет е предоставил 

за стопанисване и управление сградата на СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат /където  се 

помещава и училищният павилион/ на самото училище, видно от заверен препис на 

решение на ОбС и Заповед № 784/17.11.1998г. на кмета на Община Кубрат. 

Което означава, че ако Общински съвет, упълномощи кметът на община Кубрат 

да проведе процедура за отдаване под наем на помещение, което е предоставено за 

безвъзмездно стопанисване и управление, то упълномощаването на кмета  би било 

в разрез с хипотезата на чл. 12, ал. 5 от ЗОС, тъй като имотът е предоставен за 

управление, а в него се помещава училищният павилион и не би следвало да се 

управлява от кмета. 

 Общински съвет - Кубрат е взел законосъобразно свое Решение № 405 от 

Протокол № 35 от 31.08.2022, като е дал разрешение на директора на учебното 

заведение да проведе процедура по отдаване под наем на училищен павилион, находящ 

се в същата сграда. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА във връзка чл. 

21, ал. 1,т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 от ЗОС, 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. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Директора на СУ „Христо Ботев“ и 

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

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (пет). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петима „Въздържали се“, с шестнадесет гласа „За“, точка 

единадесета е приета, колеги. Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното 

заседание на Общински съвет – гр. Кубрат. Благодаря ви за присъствието! 

 

 

 

          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:   /П/  

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 


