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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 37 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 28.10.2022г. /петък/ в 13:00 

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 2019г. - 2023г. 

Присъстваха: 19 общински съветници. 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов; Ерхан Байрактаров. 

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 Кметове по населени места,  

Уважаеми представители на общинската администрация, 

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 

деветнадесет общински съветници. Имаме изпратено заявление от д-р Денислав Белинов – 

общински съветник в ОбС – Кубрат, с вх.№УД-01-15-112/28.10.2022г., поради уважителна 

причина – здравословен проблем, ще пропусне това заседание. Имаме кворум. Откривам 

редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат. Колеги, по дневният ред, ако имате 

въпроси, допълнения, ако – не, предлагам да гласуваме с вдигане на ръка. Който е съгласен, 

моля, колеги! 

 

Проведе се гласуване...  

 Общинският съвет – гр. Кубрат, с 19 /деветнадесет/ 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. 
Продажба на тринадесет незастроени урегулирани поземлени имоти в 

село Севар, община Кубрат чрез публичен търг с явно наддаване. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Грижа в 

дома в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение 

"Укрепване на общинския капацитет в община Кубрат" по  процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по 

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

4. 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кубрат пред фонд 

„Социална закрила” с проектно предложение по Целева програма 

„ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ 

финансиран от Фонд „Социална Закрила” за нуждите на ДСП гр. 

Кубрат и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Кандидатстване на Община Кубрат по Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяваме на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г.“ по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 

по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване 

на тяхната енергийна ефективност“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. 

Кандидатстване на Община Кубрат по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

7. Застраховане на имоти частна общинска собственост. 

Женифер Пойраз – 

Заместник - кмет на 

Община Кубрат 

8. 

Прехвърляне на правото на стопанисване на Автобус марка „Исузу“, 

модел “Класик“ с 27 места с рег.№ РР 64 94 ВС от СУ „Христо Ботев“ 

гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет, на Община Кубрат 

– първостепенен разпоредител с бюджет. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 

Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат 

– първостепенен разпоредител с бюджет, на Дом за стари хора с. Тертер 

– 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). 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Дневният ни ред от девет точки е приет. Първа точка от 

дневния ред: Продажба на тринадесет незастроени урегулирани поземлени имоти в село 

Севар, община Кубрат чрез публичен търг с явно надаване. Докладва г-н Неби – кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Продажба на тринадесет незастроени урегулирани поземлени имоти в село Севар, 

община Кубрат чрез публичен търг с явно надаване.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

 

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

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

администрация, медия! 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби  прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, нека да чуем и становищата на 

постоянните комисии, които заседаваха. Д-р Яхов, нека 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:  

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ). 

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

направеното предложение за решение, относно: Продажба на тринадесет незастроени 

урегулирани поземлени имоти в село Севар, община Кубрат чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма;  

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, д-р Яхов! 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: Продажба на тринадесет незастроени 

урегулирани поземлени имоти в село Севар, община Кубрат чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

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: Точно така! Благодаря, г-н Мехмед. Колеги, въпроси? Желаещи да 

изкажат мнения, питания? Заповядайте, г-н Петков! 

 

 

ПЕТКО ПЕТКОВ: По точка пет, предлагам, 50% да остане за текущи нужди на село Севар от 

продажбите. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имаме предложение, колеги! Други желаещи да вземат думата? Не 

виждам. Направено е предложение от г-н Петков по точка пета - т. 5 - от предложението за 

решението: Определя 50 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се използват за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническа 

инфраструктура на територията на село Севар. Който е съгласен, колеги, моля с вдигане на 

ръка! 

 

 Проведе се гласуване...  

 

 Резултати от гласуването: „За” – 4 (четири), „Против” – 14 (четиринадесет), 

„Въздържал се” – 1 (един).  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четири гласа „За“, „Против“ - четиринадесет, с един „Въздържал 

се“, предложението не се приема. Остава във вида: Да определи 30 на сто от постъпленията от 

продажбата на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията на село Севар. Колеги, ако 

няма други въпроси и предложения, ще подложа на гласуване, то е поименно. Зачитам 

имената ви по списък... 

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 417 

 В общинска администрация гр. Кубрат са постъпили две заявления за 

закупуване на незастроени общински имоти в регулационните граници на  с. Севар. 

Заявленията са с вх. №№ УД-02-18-1355 / 25.08.2022 г. и УД-02-21-918 / 19.09.2022 г. 

Отнасят се за 13 имота с НТП  - жилищно застрояване в квартал 27 на с. Севар с обща 

площ 14 084 кв.м. Изготвени са скици, данъчни и пазарни оценки.   

        Отчитайки проявения интерес и икономическа стагнация в малките населени 

места, породена най-вече от липса на стопански дейности, с цел стимулиране на 

предприемачеството в региона, предлагам с описаните по-долу в таблицата имоти да 

бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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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собственост, раздел III, т. Б „Имоти, които Община Кубрат има намерение да продаде 

през 2022 г.“ и същите да бъдат  предложени за продажба чрез публичен търг  с явно 

наддаване по реда на глава седма  от Наредба №4 на Общински съвет Кубрат. 

         За посочените имоти са изготвени данъчни и пазарни оценки  от лицензиран 

оценител на имоти със сертификат за оценителска правоспособност с рег. №100100198 

от 14.12.2009 г. Стойността на режийните разходи е 145,00 лв. 

        Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните 

сделки с имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски 

от данъчните им оценки. В случая пазарната оценка е по-висока от данъчната.  

Разпоредбата на  чл. 27 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат гласи, че пазарната 

оценка се приема за начална при провеждане на публични търгове.         

        В таблицата са посочени данъчните оценки и  предложените начални тръжни цени 

в съответствие с пазарните такива с начислен ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС. 

 

№ 
по 

ред 

адм. адрес в 
с. Севар, 

общ. Кубрат, 
обл. Разград  

Номер на 
имота в     кв. 

27 

АЧОС № / 
дата 

площ 
по 

АЧОС 
в кв.м 

скица № / 
дата 

площ 
по 

скица 
в 

кв.м. 

дан. оценка 
№ 

данъчна 
оценка  в 

лв. 

пазарна 
оценка в 

лв. 

начална 
тръжна 
цена с 

ДДС в лв. 

режийн
и в лева 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

ул. Дунав 
№21 

УПИ II-420 
 

1061/ 
05.02.2003 1180 

491/ 
13.09.2022 1153 

6703001306/ 
16.09.2022 4313,40 4910,00 5892,00 145.00 

2 

ул. Дунав 
№19 УПИ III-420 

1062/ 
05.02.2003 1120 

490/ 
13.09.2022 1148 

6703001308/ 
16.09.2022 4294,70 4750,00 5700,00 145.00 

3 

ул. Дунав 
№17 УПИ IV-422 

1063/ 
05.02.2003 1010 

489/ 
13.09.2022 1044 

6703001310/ 
16.09.2022 3905,60 4480,00 5376,00 145.00 

4 

ул. Дунав 
№13 УПИ VI-422 

1065/ 
05.02.2003 1005 

488/ 
13.09.2022 1256 

6703001315/ 
16.09.2022 4698,70 5260,00 6312,00 145.00 

5 

ул. Бели 
Лом №6 УПИ VII-422 

1066/ 
05.02.2003 1175 

492/ 
13.09.2022 1218 

6703001316/ 
16.09.2022 4556,50 5120,00 6144,00 145.00 

6 

ул. Бели 
Лом №8 

УПИ VIII-
422 

1067/ 
05.02.2003 970 

493/ 
13.09.2022 972 

6703001312/ 
16.09.2022 3636,30 4280,00 5136,00 145.00 

7 

ул. Бели 
Лом №10 УПИ IХ-422 

1068/ 
05.02.2003 875 

500/ 
13.09.2022 885 

6703001317/ 
16.09.2022 3310,80 3870,00 4644,00 145.00 

8 ул. Арда 16 УПИ Х-421 
1069/ 
05.02.2003 980 

499/ 
13.09.2022 1024 

6703001305/ 
16.09.2022 3830,80 4360,00 5232,00 145.00 

9 ул. Арда 18 УПИ ХI-421 
1070/ 
05.02.2003 1045 

498/ 
13.09.2022 1020 

6703001307/ 
16.09.2022 3815,80 4340,00 5208,00 145.00 

10 ул. Арда 20 УПИ ХII-421 
1071/ 
05.02.2003 1045 

497/ 
13.09.2022 1079 

6703001309/ 
16.09.2022 4036,50 4500,00 5400,00 145.00 

11 ул. Арда 22 
УПИ XIII-
421 

1072/ 
05.02.2003 1150 

496/ 
13.09.2022 1124 

6703001311/ 
16.09.2022 4204,90 4950,00 5940,00 145.00 

12 

ул. Марица 
11 

УПИ XIV-
421 

1073/ 
05.02.2003 1165 

495/ 
13.09.2022 1141 

6703001313/ 
16.09.2022 4268,50 4970,00 5964,00 145.00 

13 

ул. Марица 
9 УПИ XV-421 

1074/ 
05.02.2003 980 

494/ 
13.09.2022 1020 

6703001314/ 
16.09.2022 3819,60 4580,00 5496,00 145.00 

  общо:         14084   52692,10 60370,00 72444,00 1885,00 

    

С продажбата на имоти в регулация се спомага за решаване на част от 

демографските проблеми, засягащи в най-голяма степен малките населени места. 
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Реализират се постъпления в бюджета, част от който се насочват за финансиране на 

инфраструктурни проекти в  населеното място. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3а, ал. 2,  чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от 

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

собственост, чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данъка върху добавената стойност, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 г. в Раздел Б – „Имоти, които Община Кубрат има намерение да 

продаде“ със следните имоти: 

                1.1. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура 

по скица №491 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 153 кв.м., находяш се в 

строителните граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Дунав 

№21, съставляващ по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в 

квартал 27, УПИ № II-420, с площ по документ за собственост на Община Кубрат 

АЧОС №1061 / 05.02.2003 г. 1 180 кв.м.  

        1.2. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №490 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 148 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Дунав №19, 

съставляващ по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 27 

УПИ № III-420, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС №1062 / 

05.02.2003 г. 1 120 кв.м.  

        1.3. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №489 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 044 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Дунав №17, 

съставляващ по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 27,  

УПИ № IV-422, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС №1063 / 

05.02.2003 г. 1 010 кв.м.  

           1.4. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №488 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 256 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Дунав №13, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № VI-422, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1065 / 05.02.2003 г. 1 005 кв.м. 

          1.5. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №492 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 218 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Бели лом №6, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година  ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № VII-422, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1066 / 05.02.2003 г. 1 175 кв.м.  
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          1.6. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №493 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 972 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Бели лом №8 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № VIII-422, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1067 / 05.02.2003 г. 970 кв.м.  

          1.7. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №500 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 885 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Бели лом №10, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № IX-422,  с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1068 / 05.02.2003 г. 875 кв.м.  

          1.8. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №499 / 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 024 кв.м., находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Арда  №16, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № X-421, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1069 / 05.02.2003 г. 980 кв.м.  

          1.9. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №498/ 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 020 кв.м, находяш се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Арда  №18, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № XI-421, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1070 / 05.02.2003 г. 1045 кв.м.  

           1.10. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №497/ 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 079 кв.м., находящ се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Арда  №20, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № XII-421, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1071 / 05.02.2003 г. 1 045 кв.м. 

          1.11. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №496/ 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 124 кв.м., находящ се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Арда  №22, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № XIII-421, с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1072 / 05.02.2003 г. 1 150 кв.м.  

           1.12. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №495/ 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 141 кв.м., находящ се в строителните 

граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Марица  №11, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № XIV-421,  с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1073 / 05.02.2003 г. 1 165 кв.м.  

         1.13. Урегулиран поземлен имот с предназначение дворно място, с квадратура по 

скица №494/ 13.09.2022 г. на Община Кубрат от 1 020 кв.м., находящ се в строителните 
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граници на село Севар, община Кубрат, област Разград, на улица Марица  №9, 

съставляващ, по одобрения със заповед №140 / 1987 година ПУП на селото в квартал 

27, УПИ № XV-421,  с площ по документ за собственост на Община Кубрат АЧОС 

№1074 / 05.02.2003 г. 980 кв.м.  

 

           2. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имотите 

описани в т.1 на настоящото Решение, при  начална тръжна цена, изготвена  на база 

пазарна оценка (от оценител със сертификат за оценителска правоспособност рег. 

№100100198 от 14.12.2009 г. издаден от Камарата на независимите оценители в 

България както следва) с начислен към нея данък добавена стойност – (съгласно 

Приложение 1 неразделна част от настоящото решение съдържащо Заявления -2 

броя, скици-13броя, данъчни оценки – 13 броя, Актове за частна общинска 

собственост – 13 броя, пазарни оценки – 13 броя, фактура – 1брой, протокол на 

комисията по чл.2 ал. 1 от Наредба №4 на ОбС – Кубрат)  

 

№ 
по 

ред 

адм.адрес в с. Севар, общ. Кубрат, 
обл. Разград  

Номер на имота в     кв. 27 
– площ по скица 

пазарна оценка 
в лв. 

начална тръжна 
цена с ДДС в лв. 

1 2 3 10 11 

1 ул. Дунав №21 УПИ II-420 – 1 153кв. м. 4910,00 5892,00 

2 ул. Дунав №19 УПИ III-420 – 1 148 кв.м. 4750,00 5700,00 

3 ул. Дунав №17 УПИ IV-422 – 1 044 кв.м. 4480,00 5376,00 

4 ул. Дунав №13 УПИ VI-422 – 1 256 кв.м. 5260,00 6312,00 

5 ул. Бели Лом №6 УПИ VII-422 – 1 218 кв.м. 5120,00 6144,00 

6 ул. Бели Лом №8 УПИ VIII-422 – 972 кв.м. 4280,00 5136,00 

7 ул. Бели Лом №10 УПИ IХ-422 – 885 кв.м. 3870,00 4644,00 

8 ул. Арда 16 УПИ Х-421 – 1 024 кв.м. 4360,00 5232,00 

9 ул. Арда 18 УПИ ХI-421 – 1 020 кв.м. 4340,00 5208,00 

10 ул. Арда 20 УПИ ХII-421 – 1 079 кв.м. 4500,00 5400,00 

11 ул. Арда 22 УПИ XIII-421 – 1 124 кв.м. 4950,00 5940,00 

12 ул. Марица 11 УПИ XIV-421 – 1 141 кв.м. 4970,00 5964,00 

13 ул. Марица 9 УПИ XV-421 – 1 020кв.м. 4580,00 5496,00 

 

3.  Задължава кмета на община Кубрат да организира и проведе публичен търг 

търг с явно наддаване, определи със заповед спечелилилите и сключи договори за 

продажба на описаните в т. 2 имоти, които в 3-дневен срок от издаването, респективно 

подписването им, да изпрати в Общински съвет - Кубрат. 

 

4. Спечелилият търга купувач заплаща режийните разходи за съответния имот в 

размер на 145,00 лв. 
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            5. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и 

техническа инфраструктура на територията на с. Севар. 

          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” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 4 (четири). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, с четирима „Въздържали се“, точка първа 

от дневния ред е приета, колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред - точка втора, 

относно: Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Грижа в дома в 

община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:   

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Грижа в дома в община 

Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027. 

 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби  прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Д-р Яхов, 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). Заповядайте! 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и КСДОЗКСВ):  
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 По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Кандидатстване 

на Община Кубрат с проектно предложение "Грижа в дома в община Кубрат" по  

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, д-р Яхов! Г-н Мехмед, и вашето становище да чуем - 

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 втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Кандидатстване 

на Община Кубрат с проектно предложение "Грижа в дома в община Кубрат" по  

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027. 

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! Колеги, ако няма въпроси, предлагам да преминем към 

гласуване на втора точка от дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на 

ръка! 
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 Проведе се гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 418 

 

 Във връзка с обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 от  Министерство на труда и социалната 

политика е необходимо решение на Общинския съвет за подаване на проектно 

предложение. 

Наименование на процедурата, по която ще се кандидатства: „Грижа в дома“. 

Операцията е от стратегическо значение, съгласно Анекс 3 от ПРЧР. Операция от 

стратегическо значение е операция, която има значителен принос за постигането на 

целите на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и която подлежи на 

специални мерки за наблюдение и комуникация. Целта на операциите от стратегическо 

значение е да се осигури по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-

голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, 

основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на 

сближаване. 

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна 

среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени 

възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в 

домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 

Процедурата допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. 

„…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до 

интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури 

подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. 

Процедурата допринася за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от 

Европейския стълб за социални права. 

 По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по 

домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания. 

 

 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 

както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до 

домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със 

средства на потребителите). 
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 Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и 

профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително 

консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. 

 Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

 Услугите ще се предоставят почасово на базата на идентифицираните нужди на 

лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните 

потребности и подбор на потребителите. Предоставянето на интегрирани здравно-

социални услуги ще бъде за период от 12 месеца. Съгласно Таблица „Разпределение на 

потребителите по общини“ към Условията за кандидатстване определеният брой на 

потребителите за община Кубрат са 115 лица. 

По повод гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде подадено проектно предложение "Грижа в дома в 

община Кубрат" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да осъществи всички необходими действия 

за подготовка и подаване на проектно предложение. 

 

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” – 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С деветнадесет гласа „За“, точка втора е 

приета. Преминаваме към точка трета от дневния ред. Относно: Кандидатстване на 

Община Кубрат с проектно предложение "Укрепване на общинския капацитет в 

община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по 

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Докладва г-н Неби – кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 



14 / 42 

  

 ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Укрепване на общинския 

капацитет в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  

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! Д-р Яхов, гледам, че сте готов със 

становищата 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: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (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: 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Укрепване на общинския 

капацитет в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по 

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, д-р Яхов! Всички подкрепиха тази точка в комисиите.  

Г-н Мехмед, 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). Заповядайте! 
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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, подкрепят така направеното предложение за решение, относно: 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Укрепване на общинския 

капацитет в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по 

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

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, въпроси по точка трета от 

дневния ред? Не виждам. Който е съгласен, моля с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване... 

   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 419 

 Във връзка с обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, 

финансирана от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 от  

Министерство на труда и социалната политика е необходимо решение на Общинския 

съвет за подаване на проектно предложение. 

Наименование на процедурата, по която ще се кандидатства: „Укрепване на 

общинския капацитет“. Операцията е по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и 

равни възможности“ със СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: подобряване на равния и 

навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително 

услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към 

индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за 

социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се 

обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; 
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подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и 

устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на 

дългосрочни грижи 

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на 

системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на 

местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.  

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на 

правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с 

увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и 

безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната 

помощ и ще ускори предоставянето на по - ефективна, ефикасна и качествена грижа на 

лицата от най-уязвимите групи от населението ни.  

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

 Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и 

създаване на работни места (фронт-офиси); 

 Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на 

задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в 

частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. 

 Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните 

услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл. 27 от 

ЗСУ). 

 Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. 

анализ от потребностите от социални услуги. 

 Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване 

на програми за развитие на качеството на социалните услуги. 

 Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на 

социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на 

информирания избор при ползване на социална услуга. 

 

 По повод гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде подадено проектно предложение "Укрепване на 

общинския капацитет в община Кубрат" по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ“ по Програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027. 

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да осъществи всички необходими действия 

за подготовка и подаване на проектно предложение. 
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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. 

             

Резултати от гласуването: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С деветнадесет гласа „За“ - единодушно, точка 

трета е подкрепена. Преминаваме към точка четвърта. Относно: Даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Кубрат пред фонд „Социална закрила” с проектно 

предложение по Целева програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА 

ТОПЪЛ ОБЯД“ финансиран от Фонд „Социална Закрила” за нуждите на ДСП гр. 

Кубрат и осигуряване на съфинансиране по проекта. Докладва г-н Неби - кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 

  

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кубрат пред фонд „Социална 

закрила” с проектно предложение по Целева програма „ПАТРОНАЖНА 

МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ финансиран от Фонд „Социална 

Закрила” за нуждите на ДСП гр. Кубрат и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

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.  

Д-р Яхов, 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: 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (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: 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кубрат пред фонд „Социална 
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закрила” с проектно предложение по Целева програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ 

ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ финансиран от Фонд „Социална Закрила” за 

нуждите на ДСП гр. Кубрат и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

 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). Заповядайте! 

 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, относно: 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кубрат пред фонд „Социална 

закрила” с проектно предложение по Целева програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ 

ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ финансиран от Фонд „Социална Закрила” за 

нуждите на ДСП гр. Кубрат и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

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? След комисиите, ако са възникнали... 

Не виждам. Гласуването е поименно. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 420 

 В деловодството на Община Кубрат е постъпила е докладна  записка от 

Ахмед Камбер - Директор на ОП ”Социални услуги” гр. Кубрат с вх.№ УД-03-07-

147/18.10.2022г., относно: „Социална закрила” с проектно предложение по Целева 

програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ 

финансиран от Фонд „Социална Закрила” за нуждите на ДСП гр. Кубрат и 

осигуряване на съфинансиране по проекта. 

 

Във връзка с Целевата програма „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА 

ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ финансиране от Фонд „Социална закрила“,  Община 

Кубрат има намерение да кандидатства с проектно предложение „Закупуване на 

лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален 

патронаж в гр.Кубрат” пред Фонд ”Социална закрила”, който осигурява финансиране 

за проектно предложение до 36000.00 лв., а  Община Кубрат осигурява необходимото 

съфинансиране  от общия бюджет за закупуване на лекотоварния автомобил за разнос 

на храна.  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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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Проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на 

Домашен социален патронаж в гр.Кубрат” е насочен към подпомагане 

функционирането и предоставянето на качествени  социални услуги, свързани с 

предоставяне на готова топла храна за 198 потребители на социалната услуга 

„домашен социален патронаж” и 350 лица от уязвимите групи 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. С реализацията на проекта ще 

се реши сложен и неотложен проблем произтичащ от морално остарелия автопарк на 

Община Кубрат.  

 

Цел на проекта: Да подпомогне социалната дейност, чрез закупуване на нов 

неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на 

услугата. Обновяване и модернизиране на съществуващата материална база в т.ч. 

и автомобили за разнос на храна към ДСП в община  Кубрат и  създаване на 

условия и възможности за подобряване и улесняване работата на персонала на 

ДСП за предоставяне на по-качествени и иновативни  услуги на потребителите. 

 

           В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

  1. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства пред фонд „Социална 

закрила” с проектно предложение: „Закупуване на лекотоварен автомобил за 

разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Кубрат” по 

Целевата програма: „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА 

ТОПЪЛ ОБЯД“. 

 2. Дава съгласие за осигуряването на собствено финансиране в размер на 

21% от бюджета на проекта. 

 3. Дава съгласие в случай, на изразходване на повече от договорените 

средства, превишението да бъде за сметка на Община Кубрат. 

 4. Дава съгласие, Община Кубрат да заплати цялата сума на лекотоварния 

автомобил при неговата доставка. 

 5. Дава съгласие закупеният лекотоварен автомобил, да се  ползва за разнос 

на храна за период не по-малко от 3 години след реализиране на проекта и до 

изтичане на  гаранционния срок на автомобила. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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        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” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, точка четвърта е приета, колеги. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Относно: Кандидатстване на Община Кубрат 

по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяваме на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г.“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

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

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

  Кандидатстване на Община Кубрат по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяваме на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 

по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. 

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! Д-р Яхов, 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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Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

          По точка пета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за решение, относно: 

Кандидатстване на Община Кубрат по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяваме на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 

по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, д-р Яхов! 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 пета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат по Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, от Мярка 7 „Основни услуги и обновяваме на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 

по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. 
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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, ако са възникнали? Не виждам 

желаещи. Гласуването е поименно. 

 

 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 Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 421 

 Община Кубрат е избираем бенефициент по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяваме на селата в селските 

райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура, чрез подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Във връзка с условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., 

като приложим документ към заявлението се представя и решение на Общинския съвет, 

че подкрепя дейностите, които са предвидени в проектно предложение.  

Във връзка с гореизложеното Община Кубрат възнамерява да кандидатства с 

проектно предложение „Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство и 

съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на детските, 

учебните заведения и общинските сгради на територията на Община Кубрат“. 

Проектното предложение отговаря изцяло на Мярка 3.2.2.2. „Подобряване на 

енергийната ефективност“ от Цел 3.2.2. „Енергийна инфраструктура и ефективност“ 

към Специфична цел 3.2. „Устойчива околна среда“ от Приоритет № 3 „Териториална 

свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата“ от Плана за 

интегрирано развитие на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г. 

 Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата крайният срок за подаване на 

проектни предложения е 25.11.2022 г., което налага допускане на предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 В тази връзка на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кубрат с проектно 

предложение „Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство 

и съхранение на електрическа енергия за подпомагане енерго нуждите на 

детските, учебните заведения и общинските сгради на територията на 

Община Кубрат“ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
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мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от 

ПРСР 2014-2020г.“ 

2. Дава съгласие за реализация на проект „Изграждане на Фотоволтаични 

инсталации за производство и съхранение на електрическа енергия за 

подпомагане енерго нуждите на детските, учебните заведения и общинските 

сгради на територията на Община Кубрат“. 

3. Потвърждава, че предвидените дейности в проектно предложение 

отговарят на Мярка 3.2.2.2. „Подобряване на енергийната ефективност“ от 

Цел 3.2.2. „Енергийна инфраструктура и ефективност“ към Специфична 

цел 3.2. „Устойчива околна среда“ от Приоритет № 3 „Териториална 

свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата“ от Плана 

за интегрирано развитие на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г. 

 

4. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването 

по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.020 

–Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7„Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони от ПРСР 2014-2020г.“ 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за 

кандидатстване по процедурата. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

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

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за кандидатстване да 

се допусне предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административнопроцесуалния кодекс. 

   

Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С деветнадесет гласа „За“, точката е приета. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред, която е идентична. Разликата е, че е по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения по процедура – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях. Точката е 

относно: Кандидатстване на Община Кубрат по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Кандидатстване на Община Кубрат по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“. 

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! Д-р Яхов, да чуем и становищата на 

комисиите - 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: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (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: Кандидатстване на Община Кубрат по подмярка 7.2. „Инвестиции в 



27 / 42 

  

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, д-р Яхов! Г-н Мехмед, нека 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). Заповядайте! 

 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: Кандидатстване на Община Кубрат по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“. 

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; 
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Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка шеста от дневния ред? Не 

виждам. Зачитам имената ви по списък. Гласуването е поименно. 

Проведе се  поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 422 

 Община Кубрат е избираем бенефициент по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяваме на селата в селските 

райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура, чрез подбор на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“. 

Във връзка с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г., като приложим документ към заявлението се представя 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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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и решение на Общинския съвет, че подкрепя дейностите, които са предвидени в 

проектно предложение.  

Във връзка с гореизложеното Община Кубрат възнамерява да кандидатства с 

проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община 

Кубрат”. 

Проектното предложение отговаря изцяло на Мярка 3.1.1.2. „Поддържане и 

обновяване на общинската пътна и улична мрежа“ от Цел 3.1.1. „Изграждане на нова и 

подобряване на съществуващата пътна и улична мрежа“ към Специфична цел 3.1. 

„Транспортна и цифрова свързаност“ от Приоритет № 3 „Териториална свързаност, 

устойчиво развитие и намаляване на неравенствата“ от Плана за интегрирано развитие 

на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г. 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата крайният срок за подаване 

на проектни предложения е 25.11.2022 г., което налага допускане на предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 В тази връзка на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кубрат с проектно 

предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община 

Кубрат” по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.017 – улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

селските райони от ПРСР 2014-2020г.“ 

 

2. Дава съгласие за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация 

на улична мрежа в Община Кубрат”. 

 

3. Потвърждава, че предвидените дейности в проектно предложение 

отговарят на Мярка 3.1.1.2. „Поддържане и обновяване на общинската 

пътна и улична мрежа“ от Цел 3.1.1. „Изграждане на нова и подобряване на 

съществуващата пътна и улична мрежа“ към Специфична цел 3.1. 

„Транспортна и цифрова свързаност“ от Приоритет № 3 „Териториална 

свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата“ от Плана 

за интегрирано развитие на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г. 

 

4. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването 

по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 
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– улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

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

ПРСР 2014-2020г.“ 

 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за 

кандидатстване по процедурата. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за кандидатстване да 

се допусне предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против”– 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно, с деветнадесет гласа „За“, точка 

шеста е приета. Преминаваме към точка седма от дневния ред. Относно: Застраховане на 

имоти частна общинска собственост. Докладва г-жа Женифер Пойраз – заместник - кмет 

на Община Кубрат. Заповядайте! 

   

 

 ПО ТОЧКА СЕДМА:  

 Застраховане на имоти частна общинска собственост. 

Докладва: Женифер Пойраз – Заместник - кмет на Община Кубрат 

Заместник - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Д-р Яхов, 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). 
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 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка седма от дневния ред: Поради допусната техническа грешка, вносителят 

на докладната записка г-жа Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат, предложи 

да се коригират: отчетна и балансова стойност в т. 1.3. от проекта за решение. След 

корекцията, общата отчетна стойност на сграда с предназначение „За социални и 

обществени дейности“ и на сграда с предназначение „Общежитие“, е равна на 489 

912,78 лв. (четиристотин осемдесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева, 78 

ст.) и  общата балансова стойност - 435 404,85 лв. (четиристотин тридесет и пет хиляди 

четиристотин и четири лева, 85 ст.) към 30.09.2022 г. 

Докладната записка се подложи на гласуване с направената корекция. 

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

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Застраховане на имоти частна общинска собственост. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, д-р Яхов! Г-н Мехмед, по точка седма от дневния ред, 

моля за становища 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 седма от дневния ред: Поради допусната техническа грешка, вносителят 

на докладната записка г-жа Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат, предложи 

да се коригират: отчетна и балансова стойност в т. 1.3. от проекта за решение. След 

корекцията, общата отчетна стойност на сграда с предназначение „За социални и 

обществени дейности“ и на сграда с предназначение „Общежитие“, е равна на 489 

912,78 лв. (четиристотин осемдесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева, 78 
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ст.) и  общата балансова стойност - 435 404,85 лв. (четиристотин тридесет и пет хиляди 

четиристотин и четири лева, 85 ст.) към 30.09.2022 г. 

  Докладната записка се подложи на гласуване с направената корекция. 

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

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Застраховане на имоти частна общинска собственост. 

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, по точка седма от дневния ред? Не 

виждам.  Гласуването е поименно.  

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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  № 423 

Законът за общинската собственост (ЗОС) регламентира реда за застраховане на 

имотите и вещите, общинска собственост. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗОС застроените 

имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително 

срещу природни бедствия и земетресения. Разпоредбата на ал. 2 към същия член 

вменява на  Общинския съвет да определи имотите - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните 

рискове по ал. 1. 

В тази връзка е изготвено предложение за имотите – частна общинска 

собственост, които следва да бъдат застраховани през 2023 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет -  

Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане за 2023 г., включително срещу природни бедствия и 

земетресения, както следва: 

1.1 гр. Кубрат, ул. Добруджа № 2,  ет.1, имот с идентификатор 

40422.505.1182.1.25 (четири нула четири две две, точка, пет нула пет, точка, едно едно 

осем две, точка, едно, точка, две пет) с площ 333 кв. м., представляващ част от сграда, с 

предназначение: „За делова и административна дейност“, описан в АЧОС № 4121 от 

31.08.2012 г., с отчетна стойност – 41 081,90 лв.(четиридесет и една хиляди осемдесет и 

един лева, 90 ст.) и  балансова стойност – 36 622,87 лв.(тридесет и шест хиляди 

шестстотин двадесесет и два лева, 87 ст.) към 30.09.2022 г. 

1.2 гр. Кубрат, ул. Цар Освободител № 1, частта от имота с идентификатор 

40422.505.1126.2.50 (четири нула четири две две, точка, пет нула пет, точка, едно едно 

две шест, точка, две, точка, петдесет),  с площ 231,46 кв. м., представляващ част от 

сграда с предназначение: „За култура и обществени дейности“, описана в АЧОС № 35 

от 19.06.1997 г. с отчетна стойност – 5 930,00 лв. (пет хиляди деветстотин и тридесет 

лева, 0ст.) и  балансова стойност – 5  185.60 лв.(пет хиляди сто осемдесет и пет лева 

,60ст.) към 30.09.2022 г. 

1.3 гр. Кубрат, ул. Страцин № 2,  имоти с идентификатори: 40422.504.425.2. 

(четири нула четири две две, точка, пет нула четири, точка, четири две пет, точка, две),  

с площ 333 кв. м., с предназначение „За социални  и обществени дейности“ – три-

етажна сграда с отчетна стойност – 176 638.64 лв. (сто седемдесет и шест хиляди 

шестстотин трисесет и осем лева, 64 ст.) и  балансова стойност 159 410,75 лв. (сто 

петдесет и девет хиляди четиристотин и десет лева, 75 ст.) към 30.09.2022 г. и 

40422.504.425.3. (четири нула четири две две, точка, пет нула четири, точка, четири две 

пет, точка, три) с площ 532 кв. м., с предназначение „Общежитие“ – пет-етажна сграда   

с отчетна стойност – 313 274,14 лв. (триста и тринадесет хиляди двеста седемдесет и 
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четири лева, 14 ст.) и балансова стойност 275 994,10 лв. (двеста седемдесет и пет 

хиляди деветстотин деветдесет и четири лева, 10 ст.) към 30.09.2022 г. - описани в 

АЧОС № 110 от 05.11.1998 г. 

1.4 гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 22 ет.1 , самостоятелен обект намиращ се в 

сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.5 (четири нула четири две две, точка, пет 

нула пет, точка, три едно едно едно, точка, две шест, точка, пет),  с площ 162,89 кв. м., с 

предназначение: „Поликлиника“, описана в АЧОС № 4796 от 14.04.2014 г. с отчетна 

стойност – 27 753,67 лв. (двадесет и седем хиляди седемстотин петдесет и три лева, 

67ст.) и  балансова стойност – 25 040,62 лв. (двадесет и пет хиляди и четиридесет лева, 

62ст.) към 30.09.2022 г. 

1.5 гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 22 ет.2 , самостоятелен обект намиращ се в 

сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.8 (четири нула четири две две, точка, пет 

нула пет, точка, три едно едно едно, точка, две шест, точка, осем),  с площ 218,09 кв. м., 

с предназначение: „Поликлиника“, описана в АЧОС № 4797 от 14.04.2014 г. с отчетна 

стойност – 21 261,21 лв. (двадесет и една хиляди двеста шестдесет и един лева, 21ст.) и  

балансова стойност – 19 182,93 лв. (деветнадесет хиляди сто осемдесет и два лева, 

93ст.) към 30.09.2022 г. 

1.6 гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 22 ет.3 , самостоятелен обект намиращ се в 

сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.14 (четири нула четири две две, точка, пет 

нула пет, точка, три едно едно едно, точка, две шест, точка, четиринадесет),  с площ 

218,09 кв. м., с предназначение: „Поликлиника“, описана в АЧОС № 4802 от 14.04.2014 

г. с отчетна стойност – 20 856,90 лв. (двадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева, 

90ст.) и  балансова стойност – 18 592,98 лв. (осемнадесет хиляди петстотин  деветдесет 

и два лева, 98ст.) към 30.09.2022 г. 

1.7 гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 22 ет.4 , самостоятелен обект намиращ се в 

сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.17 (четири нула четири две две, точка, пет 

нула пет, точка, три едно едно едно, точка, две шест, точка, седемнадесет),  с площ 

218,09 кв. м., с предназначение: „Поликлиника“, описана в АЧОС № 4803 от 14.04.2014 

г. с отчетна стойност – 26 905,60 лв. (двадесет и шест хиляди деветстотин и пет лева, 60 

ст.) и  балансова стойност – 23 985,23 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет 

и пет лева, 23ст.) към 30.09.2022 г. 

1.8 гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 22 ет.4 , самостоятелен обект намиращ се в 

сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.18 (четири нула четири две две, точка, пет 

нула пет, точка, три едно едно едно, точка, две шест, точка, осемнадесет),  с площ 40,38 

кв. м., с предназначение: „Поликлиника“, описана в АЧОС № 4804 от 14.04.2014 г. с 

отчетна стойност – 2 989,00 лв. (две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 00ст.) 

и  балансова стойност – 2 664,52 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и четири лева, 

52ст.) към 30.09.2022 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да извърши всички дейности по 

застраховане на имотите по т. 1 от настоящото Решение. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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        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” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! В това заседание направо сме за пример. 

Единодушно, с деветнадесет гласа „За“, точката е приета. Преминаваме към осма точка от 

дневния ред, относно: Прехвърляне на правото на стопанисване на Автобус марка 

„Исузу“, модел “Класик“ с 27 места с рег.№ РР 64 94 ВС от СУ „Христо Ботев“ гр. 

Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет, на Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет. Заповядайте, г-н Неби - кмет на Община Кубрат.  

 

 

 ПО ТОЧКА ОСМА:  

 Прехвърляне на правото на стопанисване на Автобус марка „Исузу“, модел “Класик“ с 

27 места с рег.№ РР 64 94 ВС от СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет, на Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет. 

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! Д-р Яхов, 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: 

 Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ) 

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

комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за решение, относно: 

Прехвърляне на правото на стопанисване на Автобус марка „Исузу“, модел “Класик“ с 

27 места с рег.№ РР 64 94 ВС от СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет, на Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, д-р Яхов! Г-н Мехмед, моля за 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 осма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за решение, относно: 

Прехвърляне на правото на стопанисване на Автобус марка „Исузу“, модел “Класик“ с 

27 места с рег.№ РР 64 94 ВС от СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет, на Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет. 

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 осма от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно. 

 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 424 

Със свои Решения № 236 от Протокол № 17 от 23.04.2009г. и Решение № 259 от 

Протокол № 23 от 18.09.2013г. Общински съвет - Кубрат е определил училища - 

преимуществени ползватели на моторни превозни средства, предоставени от Министерство 

на образованието и науката по Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст, сред които е СУ “Христо Ботев“ гр. Кубрат, на което са 

предоставени 3-автобуса.  

 Постъпила е докладна записка от г-жа Росица Христова-директор на СУ “Христо 

Ботев“ - гр. Кубрат, относно липса на финансови възможности за стопанисване на  Автобус 

марка „Исузу“, модел “Класик“ с 27 места с рег.№ РР 64 94 ВС. 

 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 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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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Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъдe прехвърлено правото на стопанисване на Автобус 

марка „Исузу“, модел “Класик“ с 27 места с рег.№ РР 64 94 ВС от СУ „Христо Ботев“ 

гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет, на Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, съгласно приложен-талон. 

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

на качествени услуги на територията на община Кубрат - за жителите й - превоз на 

ученици, Общинския съвет гр. Кубрат, допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

             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 поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, точка осма е приета, колеги! 

Преминаваме към точка девета, последна точка от дневния ни ред. Относно: Прехвърляне 

на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител 

с бюджет, на Дом за стари хора с. Тертер – 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 ДЕВЕТА:  

 Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на Дом за стари хора с. Тертер – 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. 

Д-р Яхов, 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: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (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: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Дом за стари хора с. Тертер – 

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). 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов; Петко Петков. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, д-р Яхов! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище по 

точка девета от дневния ред 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 девета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 
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решение, относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Дом за стари хора с. Тертер – 

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 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Не виждам желаещи. Гласуването е 

поименно. 

 Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Отсъства 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров Отсъства 

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  № 425 

 През 2021 година във връзка с изпълнението на проект „Закупуване на 

обзавеждане за жилищните блокове в Дом за стари хора“ с. Тертер, АДПБФП 

№BG06RDNP001-19.030-0011-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 

19 993,70 лв. (словом: деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 70 ст.). 

Същите са предназначени за нуждите на Дом за стари хора“ с. Тертер. Това налага 

прехвърлянето на краткотрайните материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Дом за стари хора“ с. Тертер – 

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

завеждането им в баланса на специализираната институция. 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 – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли краткотрайни 

материални активи от Община Кубрат на Дом за стари хора“ с. Тертер – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно приложени 

списъци – Приложение № 1. 

 2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

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

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

бюджетните организации. 

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

Дом за стари хора“ с. Тертер 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 

protokol_37_425_app1.pdf
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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” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С деветнадесет гласа „За“, точката е приета 

единодушно. Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседание на 

Общински съвет – гр. Кубрат. Благодаря ви, колеги! 

 

 

 

          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/ 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 


