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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 38 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 30.11.2022г. /сряда/ в 14:00 

часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл. 

23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ 

във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2019г. - 2023г. 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

Отсъства: Пламен Петров. 

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; д-р Леман Балканджиева – управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. 

Кубрат, инж. Хасан Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат,  

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, гости, 

Приветствам ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – гр. 

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

и местната администрация. Днес, са се регистрирали двадесет общински съветници, имаме 

кворум може да вземаме решения. Предвид дневният ред, колеги, ако имате въпроси, 

питания, допълнения – сега е момента, ако не - ще предложа да гласуваме, така предложения 

дневен ред на днешното заседание. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване...  
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Общинският съвет – гр. Кубрат, с 20 /двадесет/ гласа – „За”, „Против” – няма, 

„Въздържал се” – няма, прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 
Извършване на капиталов трансфер за основен ремонт на кислородна 

инсталация на „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат.  

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

2. 
Определяне обема и начина на ползване на дървесина от „Кубратска 

гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2023г.  

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

3. Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

4. 
Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен 

заем от наличностите по сметките за чужди средства (набирателна 

сметка).  

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

5. 
Продажба чрез явен публичен търг на имоти с Трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“ в землището на град 

Кубрат, местност „Старата чешма“. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

6. 

Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат 

– първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“ гр. 

Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат 

(прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг 

разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с 

бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

7. 
Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат 

– първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно управление – 

Кубрат. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

8. 

Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски 

градини (на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено 

за оперативно управление и финансово осигуряване на функция 

„Образование“) – второстепенен разпоредител с бюджет към Община 

Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на 

друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 
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9. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение 

„Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина 

в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в 

имота детска площадка“ по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  

BG06RDNP001 – 19.655 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) 

Завет – Кубрат от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

10. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Бъдеще 

за децата в община Кубрат" по  процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 

„БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

11. 

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски 

пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г. 

на територията на община Кубрат и определяне на цена за ползването 

им. 

Женифер Пойраз 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

12. 
Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени 

имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. 

Кубрат. 

Женифер Пойраз 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

13. 
Създаване на нова социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“, като държавно – делегирана дейност. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ни ред е приет с двадесет гласа „За“. 

Първа точка от дневния ред, относно: Извършване на капиталов трансфер за основен 

ремонт на кислородна инсталация на „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат. Докладва г-н 

Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Извършване на капиталов трансфер за основен ремонт на кислородна инсталация на 

„МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 
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АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми г-н Председател на Общински съвет – гр. Кубрат, 

Уважаеми общински съветници, Уважаеми заместник – кметове, Уважаеми кметове по 

населени места,  администрация и медия! 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите. 

Г-н Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 

(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт 

и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:  

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

КСДОЗКСВ). 

 Добър ден от мен, колеги! 

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

така направеното предложение за решение, относно: Извършване на капиталов 

трансфер за основен ремонт на кислородна инсталация на „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. 

Кубрат. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма;  

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

  

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, да чуем и вашето 

становище – на Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС). 

 Добър ден и от мен! 
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 По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение, относно: Извършване на капиталов 

трансфер за основен ремонт на кислородна инсталация на „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. 

Кубрат.  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

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

Управителят на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, вече е сред нас, ако са възникнали 

въпроси след постоянните комисии преди да гласуваме точката... Не виждам такива. Който е 

съгласен, моля с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване...   

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 426 

 През 2021 година с ПМС № 326 от 12.10.2021 година бяха одобрени 

допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в 

общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на 

действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 

2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и 

обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на 

пълномощията на кмет. Одобрената за Община Кубрат сума е в размер на 415 531 лв. , 

от които 62 330 лв.  за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на 

пътнически превози по междуселищни автобусни линии. С указание на министъра на 

финансите – ФО-77 от 20.10.2021 г., е извършена промяна в размера на бюджетните 

взаимоотношения на Община Кубрат с централния бюджет за 2021 г. Съгласно писмо с 

Изх.№91-00-588 от 27.10.2021 г. на министъра на финансите изпълнението на мерките 

за изплащане на действително извършени разходи във връзка с COVID-19 не следва да 

води до формиране на устойчиви ангажименти и политики както за сметка на бюджета 

на общината, така и за сметка на държавния бюджет, като например политики по 

доходите и други. Кметът на общината не следва да допуска двойно финансиране на 

разходи за дейности, финансирани от други източници или финансови инструменти на 

Европейския съюз или други донорски програми. Предоставянето на средствата за 
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реализиране на мерките за профилактика и превенция на COVID-19 в полза на лица - 

небюджетни организации, се извършва само ако са спазени изискванията, касаещи 

съответствието със законодателството в областта на държавните помощи, указано с 

разпоредбите на чл. 21, ал. 2-4 от Закона за публичните финанси. На основание чл. 3 от 

ПМС 326/12.10.2021 г. общините представят отчетна информация за изразходваните 

средства, като информацията се изготвя съгласно приложения макет и се представя 

чрез Информационната система на общините в срока за изготвяне и представяне на 

ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на общините, на сметките 

за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства съгласно указанията 

на министъра на финансите за изготвяне на месечните отчети за касовото изпълнение 

на бюджета.  

           Средствата, отпуснати за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, са 

предназначени за покриване на разходи във връзка с COVID-19 във всички функции  и 

дейности на Община Кубрат. Съгласно чл. 2, ал. 4 от ПМС № 326 от 12.10.2021 

г. остатъкът от средствата по чл. 2, ал. 1 от същото постановление се разходва за други 

дейности по чл. 1, ал. 1. Остатъкът от  средствата за субсидиране на пътнически 

превози по междуселищни автобусни линии на Община Кубрат е в размер на 20 965 лв.   

Предвид това Община Кубрат възнамерява да предостави капиталов трансфер на 

„МБАЛ - Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат  в размер на 43 662 лв. за основен ремонт на 

кислородна инсталация на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат.  

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

връзка с чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 4 от ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. и чл. 5, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

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

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да извърши капиталов 

трансфер в размер на 43 662 лв. (словом: четиридесет и три хиляди шестстотин 

шестдесет и два лева и 0 ст.) за основен ремонт на кислородна инсталация на 

„МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат, финансиран със средства, одобрени по 

бюджета на Община Кубрат за 2021 г. с ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за изплащане 

на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-

19 през 2021 г.  

 2. За извършения разход управителят на „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат 

се задължава да представи на Община Кубрат заверени копия на  

разходооправдателни документи – договор, фактура, протокол и други документи, 

удостоверяващи извършения ремонт. 

 3. При неизпълнение на решението по т. 2 управителят на „МБАЛ-Кубрат“ 

ЕООД гр. Кубрат се задължава да възстанови средствата по сметка на Община 

Кубрат в срок до 31.03.2023 г.  
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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 оспорване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

  

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

гласа „За“, точка първа е приета. Преминаваме към точка втора от дневния ред, относно: 

Определяне обема и начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в 

горите, собственост на Община Кубрат през 2023г. Докладва г-н Неби – кмет на Община 

Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:   

Определяне обема и начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в 

горите, собственост на Община Кубрат през 2023г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, да чуем и становищата 

на двете комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и 

финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, 

култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ):  

 

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

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Определяне 
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обема и начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, 

собственост на Община Кубрат през 2023г. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище - на 

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и 

екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС). 

 

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

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Определяне 

обема и начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, 

собственост на Община Кубрат през 2023г. 

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 втора от дневния ред? Не 

виждам. Който е съгласен с така предложения вид на втора точка от дневния ред, моля да 

гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване...   
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 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 427 

 

 В деловодството на Община Кубрат е постъпила  Докладна записка с вх.№ УД-

03-07-166/17.11.2021г. от управителя на „Кубратска гора“ ЕООД - инж. Хасан Хасанов, 

относно определяне обема и начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ 

ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2023г.  

 Ползването на дървесина в горски територии, собственост на Община Кубрат се 

извършва въз основа на годишен план, изготвен от „Кубратска гора“ ЕООД – търговско 

дружество, в което Община Кубрат е едноличен собственик на капитала. Обема на 

ползване е определен в съответствие с горскостопанския план, изготвен за общинските 

гори. Годишният план се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на 

кмета на общината. Същият се публикува на интернет страницата на Община Кубрат в 

срок до 15- дни от одобряването му.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. и чл. 11, 

ал. 1, т. 23 от Наредба № 8 за осъществяване на стопанска дейност на Община Кубрат 

чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и сдружения с нестопанска,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 1. На основание чл. 112, ал. 2 във връзка с 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите 

и чл. 5, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, определя ползването на дървесина в горите през 2023година, 

собственост на Община Кубрат, предоставени за стопанисване и управление на 

„Кубратска гора“ ЕООД, да става чрез добив и продажба на добита дървесина.  

 2. На основание чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, оправомощава кмета на Община Кубрат да одобри годишен 

план за ползване на дървесина в общинските гори за 2023г., изготвен от 

„Кубратска гора" ЕООД, който да бъде публикуван на интернет страницата на 

Община Кубрат,  съгласно  Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение.   

 3. На основание чл. 71, ал. 6, т. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, определя обема на дървесината за продажба по ценоразпис за 

2023 г. от „Кубратска гора" ЕООД, да бъде равен на обема дървесина по годишния 

план за 2023 година.  

protokol_38_427_app1.pdf
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 4. На основание чл. 71, ал. 5, т. 3 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, утвърждава предложения от „Кубратска гора“ ЕООД 

ценоразпис за 2023 г. за продажба на дървесина от склад, съгласно Приложение № 

2, неразделна част от настоящото решение.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно, с двадесет гласа „За“, е приета 

точката. Само може да благодарим на инж. Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД, 

гр. Кубрат. В кореспонденцията става ясно, че изпълнението на плана за 2022г. е на 90% към 

30 октомври 2022г. Така че в тези трудни времена, знаете засиленият интерес към дървата за 

огрев, тази зима е сериозен. Преминаваме към точка трета от дневния ред. Относно: 

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

на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. 

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, становища на комисиите. Г-н 

Байрактаров, заповядайте по точка трета от дневния ред за становища – на Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ).  

 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

protokol_38_427_app2.pdf
protokol_38_427_app2.pdf
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

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

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

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете 

комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

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

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

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка трета от дневния ред, относно: 

Актуализацията на бюджета? Не виждам. Гласуването е поименно. Да, заповядайте, г-жо 

Мустафова! Въпрос? 
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 НЕВИН МУСТАФОВА: Аз отправих едно питане, тъй като на комисия коментирахме, но 

бих искала и на сесия отново да задам това питане. То е от името на колеги – от работещи в 

детските градини. И понеже, на колегите общински съветници на комисия не стана ясно, 

искам да зачета отново питането и да помоля г-н Кмета да ми каже дали сега ще отговори в 

точката за актуализацията на бюджета или в края на сесията, тъй като няма като гледам 

точка разни. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, да, защото запитването беше след дневния ред. Ще зачетете 

ли?  

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: Да. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте! 

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: Така.  

  „ Относно: Питане до кмета на община Кубрат – Алкин Неби и респективно до отдел 

„Образование“ към общинската администрация, относно: допълнителни трудови 

възнаграждения /ДТВ/ на педагогическите специалисти в детските градини в Общината. 

  Уважаеми г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, изплатени ли са допълнителните 

трудови възнаграждения /ДТВ/ за постигнати резултати на всички педагогически 

специалисти, работещи в детските градини в Общината за предходната 2021 – 2022 година? 

И ако са изплатени - в какъв размер? “. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Кмете... 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Г-н Калинов – директор на дирекция „СА“, ще отговори. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Калинов! 

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: Допълнително трудово 

възнаграждение /ДТВ/ не е изплащано. Съгласно Наредба 4, на ДТВ подлежат не само 

педагогическите специалисти и непедагогическите специалисти. През 2021 година в частта 

„възнаграждения, осигуровки“, които са държавно делегирана дейност, не достигат за фонд 

„работна заплата“ и Общината дофинансира, въпреки гласувания от Общински съвет 200 000 
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/двеста хиляди/ лв., сме повишили с близо 20 000 /двадесет хиляди/ лв. С приемането на 

новия бюджет от 01.04. изцяло издръжката на детските градини – възнаграждения, както и 

издръжката на детските градини, е да е делегирана държавна дейност. С оглед на това че 

знаете къде се формират бюджетите на детските градини и новите струват определена сума 

или групата, ако се закрие. За последните три години броят на децата в детските градини е 

намалял с 66 /шестдесет и шест/ деца. Това са три групи, като сумата е 228 000 /двеста 

двадесет и осем хиляди/ лв. по-малко сме получили, като субсидия вследствие на това 

намаляване на децата. През тази година до 31.10., Общината е дофинансирала с 400 000 

/четиристотин хиляди/ лв. и предпочитаме да изплащаме възнагражденията на 

педагогическия и на непедагогическия персонал, а не да заплатим ДТВ, до изчистването на 

задълженията. Към момента има задължения за изплащане, както към Общината така и за 

храни, които все още не сме изплатили. Знаете последните месеци заради инфлацията 

поскъпнаха хранителните продукти, покачиха електроенергията и газта, просто голяма част 

от средствата отидоха за тия неща.  

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: Добре, искам само да попитам, уточняващ въпрос. Тези средства – 

ДТВ за постигнати резултати, нали са отделно перо и трябва да се използват по 

предназначение? 

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: Те са от 4% до 5% от фонд „работна 

заплата“.  

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: И трябва да се използват по предназначение, нали така?  

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: След като не стигат за изплащане на 

заплати и Общината дофинанисира, откъде да ги вземе тези 4% - 5%? 

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: Това искам да разбера, че по принцип трябва да се използват по 

предназначение. 

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: Ние сме ги използвали, осигурили 

сме им заплати и затова са дофинансирани с още 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., за да 

осигурим заплати. Просто не може да ги оставим хората без работа и тези, които са на 

пенсионна възраст, изчакваме да излязат в пенсия и на техни места не назначаваме хора, по 

тоя начин сливаме нещата, за да влезем в рамките. Иначе трябва просто да съкратим един 

персонал и да ги оставим хората без работа. 
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 НЕВИН МУСТАФОВА: Добре, просто ще помоля за писмен отговор, за това, което ми 

казахте.  

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: Да. 

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: Защото разбирам, че има проблеми и не стигат средствата, има 

задължения, това е ясно, но хората си искат, това което са изработили, което им се полага. 

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: Разбирам, но така, както е в 

училищата, ако вие не получавате допълнителните приходи от земите, - същото ще бъде в 

училищата. В Севар близо шест години не получаваха ДТВ, докато си изчистят нещата, 

вдигнаха се наемните цени.... 

 

 

 НЕВИН МУСТАФОВА: Просто трябва да им се обясни на хората. Това ми е въпросът. 

 

 

 СТЕФАН КАЛИНОВ /Директор на дирекция „СА“/: Разбирам. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Г-н Кмете, заповядайте за уточнение! 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Да допълня. ДТВ не се отпуска от Министерство на образованието. 

Погрешно е мисленето, че Министерство на образованието е превело парите на Община 

Кубрат и Община Кубрат не ги дава на учителите, това е погрешно. Както обясни и г-н 

Калинов 4%-5% от заплатата при добро изпълнение, а в момента има недостиг на 

финансиране на заплатата. От юли месец детските градини не са си плащали храната към 

„НАРКООП“, която е в размер на 79 000 /седемдесет и девет хиляди/ лв. – юли, август, 

септември, октомври. Електрическият ток, който го плаща Общината и би трябвало детските 

градини да ги възстановят на Община Кубрат е в размер на 93 000 /деветдесет и три хиляди/ 

лв. Въпреки това с още 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., сме дофинансирали заплати. 

Всеки месец детските градини по 15 000 /петнадесет хиляди/ лв., по 30 000 /тридесет хиляди/ 

лв. искат за дофинансиране на заплати. Разберете, че дадени пари за нещо не могат да се 

харчат за друго. Министерството казва, изцяло държавно делегирана дейност и самите 

детски градини трябва да се вместят в тая сума, а те не могат само за заплати. И миналата 

година ви обясних това и тая година ви го обяснявам. Защото от 01.04., тогавашният 

Министър председател излезе гордо и каза детските градини са изцяло безплатно и на 

държавно делегирана дейност. Явно парите не стигат. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, по точка трета, относно: 

Актуализацията на бюджета, други въпроси, желаещи да вземат отношение? Не виждам. 

Гласуването е поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 428 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. ал. 1, 2 и 3 от 

Закона за публичните финанси,  чл. 54, ал. ал. 1 и 2 от  Наредба № 12 на ОбС за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров Отсъства 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р Е Ш И: 

        І. Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2022г., както следва: 

 

- Увеличава приходната част на бюджета с 92 528 лв., както следва: 

1.1. Увеличава приходен § 13-01 данък върху недвижимите имоти с 20 000 

лв. 

1.2. Увеличава приходен § 13-03  данък върху превозните средства с 10 000 

лв. 

1.3. Увеличава приходен § 13-04  данък придобиване на имущество по 

дарения и възмезден начин с 10 000 лв. 

1.4. Увеличава приходен §24-04 нетни приходи от продажба на услуги, 

стоки и продукция с 3 000 лв. 

1.5. Намалява приходен §27-01 за ползване на детски градини с 3 000 лв. 

1.6. Увеличава приходен §27-02 за ползване на детски ясли и други по 

здравеопазването с 3 000 лв. 

1.7. Увеличава приходен § 27-04 за ползване на домашен социален патронаж 

с 20 000 лв. 

1.8. Увеличава приходен § 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, улични платна и други  с 10 000 лв. 

1.9. Увеличава приходен § 27-10 за технически услуги с 1 000 лв. 

1.10. Намалява приходен § 27-11 за административни услуги с 20 000 

лв. 

1.11. Увеличава приходен § 27-15 за откупуване на гробни места с 2 000 

лв. 

1.12. Увеличава приходен § 36-19 други неданъчни приходи с 600 лв. 

1.13. Увеличава приходен § 40-22 постъпления от продажба на сгради с 

35 678 лв. 

1.14. Увеличава приходен § 45-01 текущи помощи и дарения от 

страната с  250 лв. 

- Увеличава разходната част на бюджета с 92 528 лв., както следва: 

1.1. Намалява разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност 

122 Общинска администрация с 44 419 лв., както следва: 

1.1.1.  увеличава разходен § 10-15 Материали с 40 000 лв. 

1.1.2. увеличава разходен § 10-16 Вода, горива и енергия с 63 000 лв. 

1.1.3. намалява разходен §10-98 други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи със 144 820 лв. 
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1.1.4. намалява разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 569 лв. 

1.1.5. намалява разходите по §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 

1 750 лв. 

1.1.6. намалява разходите по §53-01 Придобиване на програмни продукти и 

лицензи за програмни продукти с 280 лв. 

                   1.2. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Отбрана и 

сигурност“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, както следва: 

                   1.2.1. увеличава разходен § 10-15 Материали с 2 538 лв. 

                   1.2.2. намалява разходен §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 300 

лв. 

                   1.2.3.намалява разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения с 2 238 лв. 

                   1.3. Намалява разходите във функция „Образование“ , дейност 332 

„Общежития“ с 20 000 лв., като: 

                   1.3.1. намалява разходите по намалява разходите по §51-00 Основен ремонт 

на дълготрайни материални активи с 20 000 лв. 

                  1.4. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение“ със 73 100 лв., като: 

                  1.4.1. увеличава разходен § 10-15 Материали с 4 800 лв. 

                  1.4.2. увеличава разходен § 10-30 Текущ ремонт с 33 400 лв.  

                  1.4.3. намалява разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения с 8 762 лв. 

                  1.4.4. увеличава разходен §55-01 капиталови трансфери за нефинансови 

предприятия с 43 662 лв. 

                  1.5. Намалява разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 431 Детски 

ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина с 2 400 лв., като: 

                  1.5.1. намалява 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи 

и подпараграфи с 2 400 лв. 

                  1.6. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 469 Други 

дейности по здравеопазването с 34 120 лв., като: 

                  1.6.1. увеличава § 10-15 материали с 2 400  лв. 

                  1.6.2. увеличава разходен § 10-30 Текущ ремонт с 31 720 лв.     

                  1.7. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“, 

както следва: 

                  1.7.1. увеличава разходите по  § 10-15 материали с 2 569 лв. 

                  1.7.2. намалява разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения с 2 569 лв. 

                  1.8.  Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 Домашен социален патронаж, като: 

                  1.8.1. намалява разходен § 10-15 материали с 8 000 лв. 

                  1.8.2. увеличава разходен § 10-16 Вода, горива и енергия с 18 000 лв. 

                  1.8.3. намалява разходен  § 10-20 външни услуги с 6 000 лв. 

                  1.8.4. намалява разходен  §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 2 500 

лв. 

                  1.8.5. намалява разходен §53-01 Придобиване на програмни продукти и 

лицензи за програмни продукти с 1 500 лв. 

                  1.9. Намалява разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“, дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания с 43 043 лв., като: 
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                  1.9.1. увеличава разходен § 10-15 материали с 1 600 лв.   

                  1.9.2. намалява разходен § 10-20 външни услуги с 18 266 лв. 

                  1.9.3. намалява разходен  §10-98 други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи с 26 377 лв. 

                  1.10. Увеличава разходите във функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“, дейност 561 Асистентска подкрепа с 43 043 лв., като: 

                  1.10.1. намалява разходен § 02-09 други плащания и възнаграждения с 1 240 

лв. 

                  1.10.2. увеличава  разходен § 10-16 Вода, горива и енергия с 643 лв.  

                  1.10.3. увеличава разходен § 10-20 външни услуги с 200 лв. 

                  1.10.4. увеличава разходен§ 19-01 платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни санкции с 1 000 лв.  

                  1.10.5. увеличава разходен  §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 

1 240 лв.  

                  1.10.6. увеличава разходен §52-04 Придобиване на транспортни средства с 

41 200 лв. 

                  1.11. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 604 

Осветление на улици и площади с 21 283 лв., като: 

                  1.11.1. намалява разходен § 10-15 материали с 4 000 лв. 

                  1.11.2 увеличава разходен § 10-16 Вода, горива и енергия с 25 283 лв. 

                  1.12. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 

„Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“ с 4 520 лв., като: 

                  1.12.1. Намалява разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 4 520 лв. 

                  1.13.Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Жилищно 

строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, 

дейност 623 „Чистота“ с  като: 

                  1.13.1. намалява разходите по §10-98 други разходи, некласифицирани в 

другите параграфи и подпараграфи със 74 024 лв.  

                  1.13.2. увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения със 74 024 лв.   

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

религиозно дело“, дейност 714 Спортни бази за спорт за всички с 10 275, като: 

                  1.14.1. увеличава § 45-00 Субсидии и други трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел с 10 275 лв.  

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

религиозно дело“, дейност 759 Други дейности по културата с 25 089 лв., както следва: 

                  1.15.1. намалява разходен § 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 

82 600 лв. 

                  1.15.2. увеличава разходен § 52-19 придобиване на други ДМА с 107 689 лв. 

                                                 

 

                  ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи 

/съгласно Приложение № 4/.  

 

protokol_38_428_app1.pdf
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          Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, с петима „Въздържали се“, точка трета е 

приета, колеги. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред, относно: Финансиране на 

временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по сметките 

за чужди средства (набирателна сметка). Заповядайте, г-н Неби - кмет на Община Кубрат. 

  

  

 

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

 Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от 

наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка). 

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.  

Г-н Байрактаров, за становища на двете комисии - Комисията по евроинтеграция, 

икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от 

наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).  
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище по точка 

четвърта - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

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

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

Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от 

наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).  

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 четвърта от дневния ред? Не 

виждам желаещи. Гласуването е поименно. 

 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 429 

През 2022 г. Община Кубрат управлява редица проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз. По част от тези проекти има изискване да бъде 

извършено предварително разплащане с доставчиците и изпълнителите след като 

размерът на авансовите и междинните плащания по проектите достигнат определен 

процент от общите допустими разходи, съфинансирани по съответните оперативни 

програми. Възстановяването на средствата става след представяне пред Управляващите 

органи на технически доклади и отчети за извършените разходи. Предстои подаване 

пред УО на междинни технически доклади, финансови отчети и искания за плащане за 

възстановяване на извършените  до края на 2022 г. разходи по проект № 

BG05M9OP001-6.004-0134 „Патронажна грижа + в община Кубрат”- Компонент 2, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020”, Процедура BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, 

проект №2014BG05M9OP001-1.2014.001-C0005 „Нова възможност за младежка 

заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, проект 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от ОП „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020“. В периода от м. Декември 2022 г. до датата на 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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верификация от страна на управляващия орган ще възникне необходимостта от 

финансиране на временния недостиг на средства по посочените проекти, който 

предлагам да бъде покрит с временен безлихвен заем от наличностите по сметките за 

чужди средства.  

Общият размер на средствата, необходими за разплащане с доставчиците и 

изпълнителите и за покриване на разходите за възнаграждения на заетите по 

посочените проекти, ще възлиза приблизително на около 160 000 лв. (словом: сто и 

шестдесет хиляди лева).            

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 4, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси 

и чл. 5, ал. 1, т. 9 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 на Кмета на Община Кубрат при крайна необходимост за 

ползване на временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди 

средства (набирателна сметка) на Община Кубрат в размер до 160 000 лв. 

(словом: сто и шестдесет хиляди лева) за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 

други международни програми. 

2.  Определя срок за погасяване на временния безлихвен заем 30.06.2023 г., в 

случай, че не бъдат верифицирани и възстановени разходите по проекта от 

Управляващия орган. Срокът за погасяване на временния безлихвен заем 

се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със 

средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално 

съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година. 

3. Задължава Кмета на Община Кубрат да отрази промените по бюджета на 

Община Кубрат и по съответните параграфи на Единната бюджетна 

класификация за съответната година. 

 

            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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. С двадесет гласа „За“, точка четвърта е приета. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Относно: Продажба чрез явен публичен търг 

на имоти с Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ в землището на град 

Кубрат, местност „Старата чешма“. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

  Продажба чрез явен публичен търг на имоти с Трайно предназначение на територията: 

„Земеделска“ в землището на град Кубрат, местност „Старата чешма“. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, за становища на двете 

комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 

(КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт 

и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Продажба чрез явен публичен търг на имоти с Трайно предназначение на територията: 

„Земеделска“ в землището на град Кубрат, местност „Старата чешма“. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, заповядайте с вашето 

становище на двете комисии - Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 
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 МАРИЕТА БОРИСОВА (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: Продажба чрез явен публичен търг на имоти с Трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“ в землището на град Кубрат, местност 

„Старата чешма“. 

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 пета от дневния ред? Не 

виждам. Зачитам имената ви по списък. 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 За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

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  № 430 

 В Община Кубрат е постъпило заявление  с вх. № УД-02-21-907 / 15.09.2022 г. за 

закупуване на 28 поземлени имота находящи се в землището на гр. Кубрат, общ. 

Кубрат, обл. Разград, местност: Старата чешма, с трайно предназначение на 

територията – Земеделска, с обща площ 19 205 кв.м., Заявените за закупуване имоти са 

с категория на земята – пета и начин на трайно ползване: ниви – 17 имота, лозе – 10 

имота и овощна градина – 1 имот. Имотите не са включени  в Годишната програма за 

разпореждане с имоти общинска собственост, в раздел: „Имоти, които Община Кубрат 

има намерение да предложи за продажба“.  

              Имотите от години са необработваеми и запустели, теренът е неравен и под 

наклон. Заявените за закупуване имоти са: 

1. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.185, с площ 588 кв.м. в, 

начин на трайно ползване: Нива.  За имота е съставен АЧОС №5399 / 04.05.2015 г. 

2. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.188, с площ 956 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5455 / 04.05.2015 г. 

3. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.193, с площ 899 кв.м. начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5407 / 04.05.2015 г. 

4. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.200, с площ 927 кв.м. начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5414 / 04.05.2015 г. 

5. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.199, с площ 1 052 кв.м., 

начин на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5413 / 04.05.2015 г. 

6. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.202, с площ 651 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5451 / 11.06.2015 г. 

7. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.204, с площ 393 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5453 / 11.06.2015 г. 

8. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.205, с площ 493 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5454 / 11.06.2015 г. 

9. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.206, с площ 947 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5455 / 11.06.2015 г. 

10. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.215, с площ 421 кв.м.,  начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5462 / 11.06.2015 г. 

11. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.217, с площ 538 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5464 / 12.06.2015 

12. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.219, с площ 862 кв.м., начин 

на трайно ползване:  Нива. За имота е съставен АЧОС №5466/ 12.06.2015 г. 

13. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.237, с площ 929 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5511 / 25.06.2015 г. 

14. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.236, с площ 564 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5480 / 12.06.2015 г. 

15. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.235, с площ 558 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5479 / 12.06.2015 г. 
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16. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.233, с площ 589 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5477 / 12.06.2015 г. 

17. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.231, с площ 642 кв.м., начин 

на трайно ползване: Нива. За имота е съставен АЧОС №5475 / 12.06.2015 г. 

18. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.232, с площ 467 кв.м., начин 

на трайно ползване:  Лозе. За имота е съставен  АЧОС №5476/ 12.06.2015 г. 

19. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.234, с площ 474 кв.м., начин 

на трайно ползване:  Лозе. За имота е съставен АЧОС №5478 / 12.06.2015 г. 

20. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.218, с площ 706 кв.м., начин 

на трайно ползване:  Лозе. За имота е съставен  АЧОС №5465/ 12.06.2015 г. 

21. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.216, с площ 604 кв.м., начин 

на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен  АЧОС №5463 / 11.06.2015 г. 

22. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.214, с площ 608 кв.м., начин 

на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен АЧОС №5461 / 11.06.2015 г. 

23. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.213, с площ 585 кв.м., начин 

на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен АЧОС №5460 / 11.06.2015 г. 

24. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.203, с площ 552 кв.м., начин 

на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен АЧОС №5452 / 11.06.2015 г. 

25. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.201, с площ 906 кв.м., начин 

на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен АЧОС №5415 / 04.05.2015 г. 

26. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.198, с площ 516 кв.м., начин 

на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен АЧОС №5412 / 04.05.2015 г. 

27. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.177, с площ 1034 кв.м., 

начин на трайно ползване: Лозе. За имота е съставен АЧОС №5394 / 04.05.2015 г. 

28. Поземлен имот с идентификатор 40422.612.192, с площ 744 кв.м., начин 

на трайно ползване: Овощна градина. За имота е съставен АЧОС №5406 / 

04.05.2015г. 

         За описаните имоти има изготвени скици и данъчни оценки. Възложено е на 

лицензиран оценител със Сертификат за оценителска правоспособност №100100198 / 

14.12.2009 г. изготвяне на пазарни оценки. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС - 

разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, се извършват по пазарни 

цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарните оценки са  по-

високи от данъчните, а според чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сделката не следва да се 

начисли ДДС – прехвърлянето правото на собственост върху земя е освободена 

доставка. Режийните разноски са в размер на 56,43 лв. за всеки имот. 

        Във връзка със заявения интерес към имотите и възможността пустеещи 

земеделски земи да се използват по предназначение, предлагам: 

- Посочените 28 имота да бъдат добавени в раздел: Имоти, които Община Кубрат 

има намерение да предложи за продажба в Програмата. 

- да се проведе явен публичен търг за продажбата им по реда на чл. 62 от Наредба 

№4 на Общински съвет Кубрат с начална тръжна цена – пазарната им оценка 

- спечелилият търга купувач да заплати режийни разноски в размер на 56,43лв. за 

всеки имот 
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         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 

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

земи от общинския поземлен фонд и чл. 3А, ал. 2, чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 4 

на Общински съвет – Кубрат за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи - общинска собственост, Общинският съвет -  гр. Кубрат                                                 

Р Е Ш И:  

1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2022 г. приета с Решение  №326 по Протокол № 28 

/28.01.2022 г. в раздел III буква „Б“ – ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ   следните имоти в землището на гр. Кубрат: 

1.1 НТП - нива: 40422.612.185, 40422.612.188, 40422.612.193, 40422.612.200, 

40422.612.199, 40422.612.202, 40422.612.204, 40422.612.205, 40422.612.206, 

40422.612.215, 40422.612.217, 40422.612.219, 40422.612.237, 40422.612.236, 

40422.612.235,  40422.612.233,  40422.612.231 

1.2  НТП – лозе: 40422.612.232, 40422.612.234, 40422.612.218, 40422.612.216, 

40422.612.214, 40422.612.213, 40422.612.203, 40422.612.201, 40422.612.198, 

40422.612.177 

1.3   НТП – овощна градина: 40422.612.192 

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

поземлени имоти описани в таблицата със съответни данни за тях (съгласно 

Приложение №1, непазделна част от настоящото решение съдържащо: Заявление за 

закупуване на имотите, 28бр. –  Актове за частна общинска собственост, данъчни 

оценки, скици, пазарни  оценки, фактура , протокол ) 

 

№ 
по 
ре
д 

Идентифика-
тор 

АЧОС № / 
дата 

площ 
по 
АЧОС в 
кв. м.  

скица 
№……../ 
23.09.2022
г 

площ 
по 
скица 
в кв.м. НТП 

пазарна 
оценка / 
Начална 
тръжна 
цена - 
лева 

данъчна 
оценка -
Удостовере
ние № 
/07.10.2022 

Данъч-
на 
оценка 
лева 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 40422.612.185 5399/04.05.2015 588 15-1104638 588 ниви 290,00 6703001953 72,00 

2 40422.612.188 5402/04.05.2015 955 15-1104647 956 ниви 530,00 6703001953 117,10 

3 40422.612.193 5407/04.05.2015 899 15-1104653 899 ниви 530,00 6703001953 110,10 

4 40422.612.200 5414/04.05.2015 927 15-1104667 927 нива 550,00 6703001953 113,60 

5 40422.612.199 5413/04.05.2015 1051 15-1104662 1052 нива 610,00 6703001953 128,90 

6 40422.612.202 5451/11.06.2015 651 15-1104672 651 нива 350,00 6703001953 79,70 

7 40422.612.204 5453/11.06.2015 393 15-1104204 393 нива 230,00 6703001953 48,10 

8 40422.612.205 5454/11.06.2015 493 15-1104687 493 нива 290,00 6703001953 60,40 

9 40422.612.206 5455/11.06.2015 947 15-1104698 947 нива 570,00 6703001953 116,00 

10 40422.612.215 5462/11.06.2015 421 15-1104742 421 нива 250,00 6703001953 51,60 

11 40422.612.217 5464/12.06.2015 538 15-1104824 538 нива 330,00 6703001953 65,90 
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12 40422.612.219 5466/12.06.2015 862 15-1104834 862 нива 530,00 6703001953 105,60 

13 40422.612.237 5511/25.06.2015 929 15-1104884 929 нива 550,00 6703001953 113,80 

14 40422.612.236 5480/12.08.2015 563 15-1104873 564 нива 330,00 6703001953 69,10 

15 40422.612.235 5479/12.06.2015 557 15-1104861 558 нива 330,00 6703001953 68,40 

16 40422.612.233 5477/12.06.2015 588 15-1104846 589 нива 350,00 6703001953 72,20 

17 40422.612.231 5475/12.06.2015 642 15-1104231 642 нива 350,00 6703001953 78,60 

18 40422.612.232 5476/12.06.2015 467 15-1104844 467 лозе 270,00 6703001953 105,10 

19 40422.612.234 5478/12.06.2015 474 15-1104853 474 лозе 270,00 6703001953 106,70 

20 40422.612.218 5465/12.06.2015 706 15-1104828 706 лозе 430,00 6703001953 158,90 

21 40422.612.216 5463/11.06.2015 604 15-1104757 604 лозе 370,00 6703001953 135,90 

22 40422.612.214 5461/11.06.2015 608 15-1104733 608 лозе 370,00 6703001953 136,80 

23 40422.612.213 5460/11.06.2015 585 15-1104700 585 лозе 350,00 6703001953 131,60 

24 40422.612.203 5452/11.06.2015 551 15-1104676 552 лозе 290,00 6703001953 124,20 

25 40422.612.201 5415/04.05.2015 906 15-1104669 906 лозе 530,00 6703001953 203,90 

26 40422.612.198 5412/04.05.2015 516 15-1104655 516 лозе 290,00 6703001953 116,10 

27 40422.612.177 5394/04.05.2015 1034 15-1104628 1034 лозе 610,00 6703001953 232,70 

28 40422.612.192 5406/04.05.2015 743 15-1104650 744 
ов.гра
д. 430,00 6703001953 167,40 

 
    19202   19205   11188,00   3100,40 

 

3. Определя  начални тръжни цени за всеки имот съгласно посочените в колона 8 

от таблицата в т. 2. въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител със Сертификат 

за правоспособност №100100198 / 14.12.2009г. 

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

спечелилия/те и сключи договор/и за продажба на описаните в т. 2 имот/и, който/които 

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

Общински съвет - Кубрат. 

          5. Спечелилият търга купувач да заплати режийните разноски  (пазарна оценка и  

данъчна оценка) в размер на 56.43 лв. (петдесет и шест лева, четиридесет и три  

стотинки). 

6. Общински съвет - Кубрат 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 техническата инфраструктура на територията на гр. Кубрат, 

общ. Кубрат. 

                            

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 оспорване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка пета е приета. Преминаваме към точка 

шеста от дневния ред, относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“ гр. 

Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на 

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

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

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

 

 

  ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

 Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – второстепенен 

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

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

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, да чуем и становищата 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: 

 

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

КСДОЗКСВ):  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – 

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

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

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

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 
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Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, заповядайте за 

становищата по точка шеста от дневния ред – на Комисията по координация и управление на 

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

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

 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – 

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

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

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

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка шеста 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  № 431 

 

През 2022 година със средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, Община 

Кубрат придоби краткотрайни материални активи, както следва: 

1. Метални контейнери за отпадъци 1100 л. тип „Ракла“ – 110 броя на обща 

стойност 80 256,00 лв.; 

2. Метални кофи да отпадъци 110 л. тип „Карнобатски“ – 100 броя на обща 

стойност 14 220 лв. 

Същите са предназначени за нуждите на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. Това 

налага прехвърлянето на краткотрайните материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – 

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

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

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

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

отчетна група Бюджет.       

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

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

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

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

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

  

 1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли краткотрайни 

материални активи от Община Кубрат на ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно приложен 

списък – Приложение № 1. 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

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

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

бюджетните организации. 

 

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

ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни записвания 

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

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

относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните 

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

организации. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено 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. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка шеста е приета. Преминаваме към 

следваща от дневния ред - точка седма. Относно: Прехвърляне на краткотрайни 

материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на 

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

   

 

protokol_38_431_app1.pdf
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 ПО ТОЧКА СЕДМА:  

 Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на Районно управление – Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, моля за становища на 

комисиите по седма точка от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на Районно управление – Кубрат. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, да чуем и вашето 

становище по точка седма от дневния ред - Комисията по координация и управление на 

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

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

 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

 МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):  
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 По точка седма от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

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

Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на Районно управление – Кубрат. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка седма от дневния ред? 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 За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

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  № 432 

През 2022 година Община Кубрат придоби краткотрайни материални активи на 

обща стойност 4 403,40 лева (словом: четири хиляди четиристотин и три лева и 40 ст.), 

както следва: 

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

714,00 лв. 

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

514,80 лв. 

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

1 560,60 лв. 

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

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

Придобитите активи са предназначени  за нуждите на Районно управление – 

Кубрат към Министерство на вътрешните работи, в т.ч. районни полицейски 

инспектори и детска педагогическа стая на територията на община Кубрат. За целта е 

необходимо същите да бъдат отписани от баланса на Община Кубрат и да бъдат 

заведени в баланса на съответния разпоредител с бюджет, в структурата на който е 

включено Районно управление – Кубрат. 

 

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

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли краткотрайни 

материални активи, съгласно Приложение № 1, от Община Кубрат - 

първостепенен разпоредител с бюджет на Районно управление – Кубрат. 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

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

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

бюджетните организации. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

protokol_38_432_app1.pdf
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно, седма точка от дневния ред е приета, колеги! 

Преминаваме към точка осма от дневния ред, относно Прехвърляне на дълготрайни и 

краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с 

бюджет, на Детски градини (на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо 

звено за оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“) 

– второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи 

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

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

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

 

 

 ПО ТОЧКА ОСМА:  

 Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски градини (на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване 

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

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

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

група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на 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, становища по точка осма от 

дневния ред - заповядайте г-н Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ) 

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

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

Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски градини (на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване 

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

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

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

група Бюджет). 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, становищата по точка 

осма от дневния ред – на Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен 

ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ 

и КЗЕОРМС):  

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

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

Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски градини (на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване 

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

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

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

група Бюджет). 

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 след постоянните 

комисии 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  № 433 

През 2020 година във връзка с изпълнението на проект „Обзавеждане на спални 

помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на 

спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база с. Точилари, община 

Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община 

Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община 

Кубрат“, АДПБФП №BG06RDNP001-19.030-0010-C01/2019 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 дълготрайни материални активи на обща стойност 11 844,19 лв. (словом: 

единадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 19 ст.), съгласно приложения 

№№1 и 2, и краткотрайни активи, съгласно приложение №3, на обща 24 499,91 лв. (словом: 

двадесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и девет лв. и 91 ст.). Същите са 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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предназначени за нуждите на ДГ „Пролет“ с. Севар, ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база с. 

Сеслав, ДГ „Здравец“ гр. Кубрат – база с. Точилари и ДГ „Слънчо“ с. Бисерци. Това налага 

прехвърлянето на дълготрайните и краткотрайните материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски градини (на финансово-счетоводно 

обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване на 

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

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

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

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

група Бюджет.       

 

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

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

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

краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с 

бюджет, на Детски градини (на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено 

за оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“) – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно приложени 

списъци – Приложения №№ 1, 2 и 3. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния разпоредител с 

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

относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните 

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

организации. 

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

Дирекция „Специализирана администрация“ при Община Кубрат да извърши 

необходимите счетоводни записвания при завеждане на активите в баланса на 

второстепенния разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на 

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

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

Сметкоплан на бюджетните организации. 

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

protokol_38_433_app1.pdf
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Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

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

към точка девета от дневния ни ред. Относно: Кандидатстване на Община Кубрат с 

проектно предложение „Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, 

градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота 

детска площадка“ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001 – 19.655 по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие (СВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Докладва г-н Неби – кмет 

на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

 Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение „Благоустрояване, 

озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат 

и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“ по процедура за подбор на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  

BG06RDNP001 – 19.655 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) 

Завет – Кубрат от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, за становища на двете 

комисии по точка девета от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  



41 / 65 

  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение 

„Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 

40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“ по 

процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №  BG06RDNP001 – 19.655 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, 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).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (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 

решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение 

„Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 

40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“ по 

процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №  BG06RDNP001 – 19.655 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 
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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? Желаещи да се изкажат не виждам. 

Както уточнихме в комисии, става въпрос за парка, където е паметникът на Васил Левски в 

центъра на гр. Кубрат. В комисии уточнихме, но за широката аудитория, която така 

безотказно ни следи във всички заседания - има една аудитория, която безотказно ни следи, да 

стане ясно, защото с идентификатора, с цифрите не става ясно, че това е паркът в центъра на 

гр. Кубрат, където е паметникът на Васил Левски. Преминаваме към гласуване на точка 

девета, което 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 За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

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  № 434 

 Община Кубрат е допустим кандидат по процедура № BG06RDNP001 – 19.655, 

обявена от Местната инициативна група Завет – Кубрат, за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 

Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. 

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места 

от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия. 

Община Кубрат възнамерява да кандидатства с проектно предложение 

„Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 

40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“. С 

изпълнението на проекта се цели създаване на устойчиво благоприятна среда. 

Като приложим документ към заявлението се представя и решение на 

Общинския съвет, че подкрепя дейностите, които са предвидени в проектно 

предложение. 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата крайният срок за подаване 

на проектни предложения е 30.12.2022 г., което налага допускане на предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

 Предвид гореизложеното и 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 Община Кубрат да кандидатства с проектно предложение 

„Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с 

ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота 

детска площадка“ по процедура № BG06RDNP001 – 19.655 за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, 

в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
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2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект 

“Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с 

ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота 

детска площадка“. 

 

3. Дава съгласие за реализация на проект „Благоустрояване, озеленяване на 

обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и 

обновяване на съществуваща в имота детска площадка“ 

 

4. 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 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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка девета е приета, колеги. Преминаваме 

към десета точка от дневния ред. Относно: Кандидатстване на Община Кубрат с проектно 

предложение "Бъдеще за децата в община Кубрат" по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА 

ДЕЦАТА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Докладва г-н Неби 

– кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

 ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

 Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Бъдеще за децата в 

община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027. 

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! Г-н Байрактаров, за становища на двете 

комисии по точка десета от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Бъдеще 

за децата в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ 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 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, да чуем становищата по 

точка десета 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).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ 

и КЗЕОРМС):  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Бъдеще 

за децата в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ 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, въпроси по точка десета от дневния ред? Ако няма 

ще предложа да преминем към гласуване. Който е съгласен, моля с вдигане на ръка! 

Проведе се  гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 435 

 Във връзка с обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“, 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: „Бъдеще за 

децата“. 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 предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други 

видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, 

намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и 

подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето 

(ЕГД). 

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

„…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до 
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интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури 

подходяща социална закрила.“ 

Операцията допринася за изпълнението на принцип 11 „Грижи и подкрепа за 

децата“ от Европейския стълб за социални права. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

 ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 „Насърчаване на 

социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като 

ромите“: 

o Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното 

обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност 

относно имунизационния календар;  

o  Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности 

като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно 

планиране, подготовка за включване в образователната система и други 

според идентифицираните нужди;  

o  Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на 

болестите при децата. 

 ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО 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; подобряване на достъпността, 

включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на 

системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“: 

o Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; 

семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните 

аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в 

развитието;  

o Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;  

o Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца 

и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-

годишна възраст; 

o Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до 

завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна 

възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински 

грижи;    

o Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не 

повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна 
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грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез 

информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, 

подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за 

пазара на труда и др.; 

o Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на 

доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско 

развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, 

интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др. 

 

 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 "Бъдеще за децата в 

община Кубрат" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ 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 оспорване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

                 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

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

гласа „За“, точка десета е приета. Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г. на територията на община 

Кубрат и определяне на цена за ползването им. Докладва Женифер Пойраз – заместник - 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

 Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г. на територията на община Кубрат и 

определяне на цена за ползването им. 

Докладва: Женифер Пойраз – Заместник - кмет на Община Кубрат 



49 / 65 

  

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Г-н Байрактаров, за становища на двете 

комисии по точка единадесета от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г. на територията на община Кубрат и 

определяне на цена за ползването им. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, по точка единадесета от дневния ред, моля 

за становищата на постоянните комисии - Комисията по координация и управление на 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ 

и КЗЕОРМС):  

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

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

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г. на територията на община Кубрат и 

определяне на цена за ползването им. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, преди да преминем към гласуване, което е 

поименно, въпроси?  Не виждам за разлика от  минали години. 

Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 436 

 Ежегодно със заповед на директора на областна дирекция „Земеделие“ се 

назначава комисия за всяко землище на територията на общината, която ръководи 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров Отсъства 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване. Целта на 

споразумението е собствениците и/или ползвателите да уедрят обработваните от тях 

земеделски земи, чрез преразпределение на собствените или ползваните от тях имоти 

на правно основание. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в масивите за ползване могат 

да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, отразени в 

плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в 

картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират,  

попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.  

Редът за предоставяне на полските пътища и определянето на цена за тяхното 

ползване е регламентиран в чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

В тази връзка на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ в Община Кубрат е 

постъпило искане с Вх.№ УД-02-17-677/09.11.2022г. от директора на Областната 

дирекция "Земеделие" - Разград за предоставяне на имоти- полски пътища, включени в 

масивите за ползване на всички землища на територията на община Кубрат за 

стопанската 2022/2023 година. Неразделна част от искането са влезлите в сила 

заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  на директора на ОДЗ- Разград за разпределение на 

масивите в землищата на общината. В Приложение № 2 към заповедите за всяко 

населено място са описани подробно номерата на имотите с начин на трайно ползване-

полски пътища, за които има подадени заявления от ползвателите на съответните 

масиви.  

При липса на произнасяне от общинският съвет в едномесечен срок от искането, 

полските пътища ще се предоставят със заповед на Директора на ОД “Земеделие“ - 

Разград по цена в размер на средното рентно плащане  за съответното землище. 

С оглед на гореизложеното и  на основание  чл. 21, ал. 1,т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, 

ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският 

съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2022/2023г. 

имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи, 

съгласно влезли в сила заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД 

“Земеделие“ Разград, подробно описани в Приложение № 2 за всяко населено 

място на територията на община Кубрат, неразделна част от настоящото решение. 

2. Определя годишна наемна цена на декар за ползване на имотите по т.1 в 

размер на средното годишно рентно плащане за  съответните землища на 

територията на община Кубрат, публикувани в сайта на ОД “Земеделие“ гр. 

Разград.  

3. Възлага на Кмета на Община Кубрат, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

решението да издаде заповед, която да се  публикува на интернет страницата на 

общината. След заплащане на дължимите суми по заповедта да сключи 

protokol_38_436_app1.pdf
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едногодишни договори с ползватели-участници в споразуменията за създаване на 

масиви за ползване. 

      4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Кубрат определя 30 на сто от 

постъпленията от отдаване под наем на имоти-полски пътища да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в съответното кметство по 

местонахождение на имотите. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

 

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

единадесета е приета, колеги.  Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. Относно: 

Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от 

Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат. Докладва Женифер 

Пойраз – заместник - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

 ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

 Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от 

Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат. 

Докладва: Женифер Пойраз – Заместник - кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Г-н Байрактаров, моля за становища по 

точка дванадесета 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: 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени 

имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7;  

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, по точка дванадесета, 

моля за становища - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен 

ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ 

и КЗЕОРМС):  

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени 

имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, по дванадесета точка от дневния ред, въпроси? Не 

виждам. Гласуването е поименно. 
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Проведе се  поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 437 

 В Община Кубрат е постъпила докладна записка от кмета на с. Мъдрево с вх. № 

УД-03-07-158 от 07.11.2022 г. за наемане на 19 имота от общинския поземлен фонд с 

обща площ 149,889 дка в местност „БАЛЪК АРКАСЪ“ с начин на трайно ползване 

„друга неизползвана нива“ в землището на с. Мъдрево, с цел създаване на трайни 

насаждения за срок от 30 години.  

Имотите към които е проявен интерес са със следните идентификационни 

номера: 49518.431.395, 49518.431.398, 49518.431.399, 49518.431.402, 49518.431.403, 

49518.431.404, 49518.431.405, 49518.431.406, 49518.431.407, 49518.431.408, 

49518.431.409, 49518.431.410, 49518.431.411, 49518.431.412, 49518.431.413, 

49518.431.414, 49518.431.415, 49518.431.416 и 49518.431.417. Трябва да се посочи, че 

имотите са новообразувани от бивш лозов масив. Същите от години не се обработват и 

е необходимо да се изкоренят лозовите коренища, да бъдат изчистени от храсти и 

единични дървета. За да има интерес към тях е целесъобразно първите две стопански 

години бъдещите наематели да бъдат освободени от плащане на наем. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров Отсъства 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Съгласно текста на чл. 13 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС – Кубрат, 

имотите от ОПФ, предназначени за създаване на трайни насаждения се определят с 

решение на Общинския съвет. Желаещите да наемат земя от ОПФ под аренда, подават 

заявление до кмета на общината, с кратко описание на инвестиционното намерение.  

В случая в предложението е изложено, че инвестиционното намерение на 

кандидата е създаване на трайни насаждения- орехи в срок до две години, като за 

реализирането на намерението са предвидени първоначални инвестиции в размер на 

200 000 лв. и се предвижда да разкрият най-малко 10 работни места. Развитието на 

селското стопанство и въвеждането на алтернативно земеделие е сред основните 

приоритети в общината. С реализиране на инвестиционното намерение ще се постигне 

положителен ефект в икономически и в социален аспект за общината. 

Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ЗСПЗЗ) отдаването под наем или аренда на земите от общинския 

поземлен фонд, се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от 

общинския съвет, като въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се 

сключва договор за наем или аренда. Минималния срок на договора за аренда 

определен в  чл.4, ал.1 от Закона за арендата е пет стопански години.   

Редът за провеждане на публични търгове и конкурси е регламентиран в глава 

втора, раздел ІІ и раздел ІІІ на Наредба № 16 за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС –Кубрат. 

 

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

с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 4, ал. 1 от Закон за аренда в земеделието, чл. 13 и чл. 14 от 

Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд на ОбС – Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет - Кубрат дава съгласие да се обяви конкурс за отдаване под 

аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за създаване на трайни 

насаждения за срок от 30 стопански години, считано от 01.10.2022г., за следните имоти: 

1.1. Имот с номер 49518.431.395 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и пет) с площ 

по скица от 8,018 дка (осем дка осемнадесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6812 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

789 от 09.05.2019г., акт № 140, том 3,  дело № 553, стр. 46606 

1.2. Имот с номер 49518.431.398 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и осем) с 

площ по скица от 8,147 дка (осем дка сто четиридесет и седем кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6815 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 792 от 09.05.2019г., акт № 143, том 3,  дело № 556, стр. 46609 
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1.3. Имот с номер 49518.431.399 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка триста деветдесет и девет) с 

площ по скица от 8,142 дка (осем дка сто четиридесет и два кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6816 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 793 от 09.05.2019г., акт № 144, том 3,  дело № 557, стр. 46610 

1.4. Имот с номер 49518.431.402 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и две) с площ по 

скица от 8,127 дка (осем дка сто двадесет и седем кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6819 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

796 от 09.05.2019г., акт № 147, том 3,  дело № 560, стр. 46613 

1.5. Имот с номер 49518.431.403 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и три) с площ по 

скица от 8,091 дка (осем дка деветдесет и един кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6820 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

797 от 09.05.2019г., акт № 148, том 3,  дело № 561, стр. 46614 

1.6. Имот с номер 49518.431.404 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и четири) с площ 

по скица от 8,972 дка (осем дка деветстотин седемдесет и два кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6821 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 798 от 09.05.2019г., акт № 149, том 3,  дело № 562, стр. 46615 

1.7. Имот с номер 49518.431.405 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и пет) с площ по 

скица от 8,884 дка (осем дка осемстотин осемдесет и четири кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6822 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 799 от 09.05.2019г., акт № 150, том 3,  дело № 563, стр. 46616 

1.8. Имот с номер 49518.431.406 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и шест) с площ по 

скица от 8,046 дка (осем дка четиридесет и шест кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6823 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

800 от 09.05.2019г., акт № 151, том 3,  дело № 564, стр. 46617 

1.9. Имот с номер 49518.431.407 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и седем) с площ 

по скица от 8,190 дка (осем дка сто и деветдесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6824 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

801 от 09.05.2019г., акт № 152, том 3,  дело № 565, стр. 46618 
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1.10. Имот с номер 49518.431.408 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и осем) с площ по 

скица от 9,114 дка (девет дка сто и четиринадесет кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6825 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

802 от 09.05.2019г., акт № 153, том 3,  дело № 566, стр. 46619 

1.11. Имот с номер 49518.431.409 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и девет) с площ 

по скица от 9,104 дка (девет дка сто и четири кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6826 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

803 от 09.05.2019г., акт № 154, том 3,  дело № 567, стр. 46620 

1.12. Имот с номер 49518.431.410 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и десет)  с площ 

по скица от 8,038 дка (осем дка тридесет и осем кв.м.) в землището на с. Мъдрево с 

ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно 

ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с 

АЧОС № 6827 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 

804 от 09.05.2019г., акт № 155, том 3,  дело № 568, стр. 46621 

1.13. Имот с номер 49518.431.411 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и единадесет) с 

площ по скица от 7,912 дка (седем дка деветстотин и дванадесет кв.м.) в землището на 

с. Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6828 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 805 от 09.05.2019г., акт № 156, том 3,  дело № 569, стр. 46622 

1.14. Имот с номер 49518.431.412 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и дванадесет) с 

площ по скица от 9,085 дка (девет дка осемдесет и пет кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6829 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 806 от 09.05.2019г., акт № 157, том 3,  дело № 570, стр. 46623 

1.15. Имот с номер 49518.431.413 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и тринадесет) с 

площ по скица от 7,183 дка (седем дка сто осемдесет и три кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6830 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 807 от 09.05.2019г., акт № 158, том 3,  дело № 571, стр. 46624 

1.16. Имот с номер 49518.431.414 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и четиринадесет) 

с площ по скица от 8,024 дка (осем дка двадесет и четири кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6831 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 808 от 09.05.2019г., акт № 159, том 3,  дело № 572, стр. 46625 
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1.17. Имот с номер 49518.431.415 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и петнадесет) с 

площ по скица от 7,096 дка (седем дка деветдесет и шест кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6832 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с 

вх. рег.№ 809 от 09.05.2019г., акт № 160, том 3,  дело № 573, стр. 46626 

1.18. Имот с номер 49518.431.416 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и шестнадесет)  с 

площ по скица от 4,543 дка (четири дка петстотин четиридесет и три кв.м.) в 

землището на с. Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК 

АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при 

неполивни условия: трета, актуван с АЧОС № 6833 от 07.05.2019г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Кубрат с вх. рег.№ 810 от 09.05.2019г., акт № 161, том 3,  дело № 574, 

стр. 46627 

1.19. Имот с номер 49518.431.417 (четиридесет и девет хиляди петстотин и 

осемнадесет точка четиристотин тридесет и едно точка четиристотин и седемнадесет)  с 

площ по скица от 5,173 дка (пет дка сто седемдесет и три кв.м.) в землището на с. 

Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“,, с начин на 

трайно ползване „др. неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, 

актуван с АЧОС № 6834 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр. Кубрат с 

вх. рег. № 811 от 09.05.2019г., акт № 162, том 3,  дело № 575, стр. 46628 

 

2. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично 

оповестен конкурс при следните условия: 

2.1 До участие в конкурса се допускат  физически и юридически лица, които 

отговарят на следните условия: 

2.1.1.  да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 

ликвидация съобразно действащото българско законодателство; 

2.1.2.  нямат парични задължения по местни данъци и такси и други задължения 

към общината, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване 

на задълженията; 

2.1.3.  не са неизправна страна по договор, сключен с Община Кубрат; 

 

3. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия: 

3.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 

65,00 /шестдесет и пет/ лева на декар за имоти трета категория. На основание чл. 5, ал. 

5 от Наредба № 16 на ОбС-Кубрат годишното арендно плащане по договора да се 

актуализира ежегодно.  

3.2. Годишните арендни вноски за третата и всяка следваща стопанската година 

се дължат не по-късно от първият работен ден, от началото на стопанската година, през 

която ще се ползват имотите; 

3.3. Земеделската земя да се предостави за създаване на трайни насаждения и да 

се ползва по това предназначение за целия срок на договора; 

 

4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на 

участниците в публично оповестения конкурс: 

4.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест – до 50 точки; 

4.2. Размер на инвестицията - до 50 точки; Общ сбор 100 точки 

Комплексната оценка се образува по следната формула: 
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 К компл.  =   Ц ар.плащане + Ц инвестиции 

 

където  Ц ар.плащан е =  50.Цучастника 

                                         Ц max 

 

Ц инвестиции =  50.Цучастника              

        Ц max 

Ц max  = е най-високата цена предложена от кандидатите 

 

5. Определя гратисен период за първите две стопански години, бъдещите 

наематели да бъдат освободени от плащане на наем, във връзка с вложените средства за 

почистване на имотите. 

 

6. Възлага на Кмета на община Кубрат да проведе конкурса по реда, предвиден в 

раздел ІІІ. Организиране и провеждане на публично оповестени конкурси на Наредба 

16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на 

ОбС - Кубрат и да сключи договор за аренда с кандидата, спечелил конкурса. 

 

7. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Кубрат определя 30 на сто от постъпленията 

от наем да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното 

населено място. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точката е приета. Преминаваме към следваща 

точка от дневния ред – точка тринадесета. Относно: Създаване на нова социална услуга 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“, като държавно – делегирана 

дейност. Докладва Кметът на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

 Създаване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“, като държавно – делегирана дейност. 

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! Г-н Байрактаров, по точка тринадесета от 

дневния ред, 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: 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка тринадесета: Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – 

кмет на Община Кубрат, предложи да се допълни предложението за решение с още 

една точка във връзка с материалната база, със следният текст:  

 „Предоставя на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ 

безвъзмездно за управление самостоятелно обособена част от общински имот, 

находящ се в гр. Кубрат на ул. „Страцин“ №2, представляваща сграда 

404422.504.425.2, както следва: 

- от II –рия етаж: втората, третата, четвъртата и петата стая отляво на 

коридора, четвъртата, петата и шестата стая отдясно на коридора и 

прилежащата част от коридора с обща площ 157,41 кв.м.“ 

  По точка тринадесета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи 

в постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Създаване на нова социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“, като държавно – делегирана дейност. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, да чуем и вашето 

становище по точка тринадесета 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). 
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Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ 

и КЗЕОРМС):  

 По точка тринадесета: Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – 

кмет на Община Кубрат, предложи да се допълни предложението за решение с още 

една точка във връзка с материалната база, със следният текст:  

 „Предоставя на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ 

безвъзмездно за управление самостоятелно обособена част от общински имот, 

находящ се в гр. Кубрат на ул. „Страцин“ №2, представляваща сграда 

404422.504.425.2, както следва: 

- от II –рия етаж: втората, третата, четвъртата и петата стая отляво на 

коридора, четвъртата, петата и шестата стая отдясно на коридора и 

прилежащата част от коридора с обща площ 157,41 кв.м.“ 

 

  По точка тринадесета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи 

в постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Създаване на нова социална услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“, като държавно – делегирана дейност. 

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, въпроси по точка тринадесета от дневния ред? Г-н 

Бедиханов, заповядайте! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Юмеров, на девета точка бяхте така любезен да обясните къде се 

намира имота, бихте ли обяснили този имот, тази сграда къде се намира - 404422.504.425.2? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Мисля че с допълнението стана точно ясно това, като беше посочен 

адресът, кой етаж и всичко, като допълнение. 
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: За аудиторията нали казахте. Само да ви кажа, че в кадастралната 

карта на Кубрат е обществено достъпна информацията и всеки може да провери къде се 

намира. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Едва ли всеки може да провери. Вие сте убеден в това. Колеги, ако 

няма други въпроси, с така направеното допълнение към точка тринадесета, моля с вдигане на 

ръка, който е съгласен! 

Проведе се  гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 438 

 Във връзка с постъпила докладна записка с Вх.№УД-02-19-1785/23.11.2022г. от 

Нуршен Халилова - Ръководител Проект № BG05M9OP001-2.004-0025-C01 

„Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в 

Община Кубрат“, до кмета на община Кубрат. 

През 2016г. Община Кубрат реализира Проект № BG05M9OP001-2.004-0025-

C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими 

групи в Община Кубрат“, по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие“. 

 

Цели на проекта:  

1. Разширяване обхвата на социалните услуги от комплексен тип в 

местната общност за подобряване готовността на децата от 0 до 7 години за 

включване в образователната система;  

2. Създаване на местна мрежа за социална подкрепа и формиране на 

родителски умения сред уязвими социални групи;  

3. Подобряване материалната база в Общината за повишаване качеството 

на услугите, свързани с грижата и развитието на децата от 0 до 7 години от 

уязвими социални групи. 

 

За периода 2016 – 2022 г. проектът предостави психологическа, педагогическа и 

здравна подкрепа на 836 деца и техните семейства, като услугите се осъществиха на 

терен (мобилна) и в Център за ранно детско развитие. 

Работи се по 3 дейности, както следва:  

1. Дейност 1 – Предоставяне на услугите "Предоставяне на психологическа 

подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и 

развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и 

"Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и 

родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"; 
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2. Дейност 2 – Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване на летни 

групи/училища; 

3. Дейност 3 – Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето 

чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията; 

 

По настоящем проекта продължава своята дейност до 30 юни 2023 г. като 

обслужва 117 деца по дейност 1 предоставяне на психологическа подкрепа и 160 деца – 

здравна подкрепа.  

Функционирането на такъв Център в град Кубрат е основателно и необходимо, 

защото предоставянето на услугите ще спомогне за увеличаване на възможностите за 

социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – 

общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, формиране и развитие на 

родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и 

институции и др. Услугите  отговорят на нововъзникващите потребности на бъдещи 

родители, семействата с малки деца; улесняват формирането и развитието на 

родителски умения. Дейностите подкрепят родителите да се справят с потребностите 

на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят.  

 

Във връзка с гореизложеното следва да се вземе решение за откриване на нова 

социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, като държавно 

делегирана дейност. Мотиви за разкриването на нова социална услуга - Център за 

социална рехабилитация и интеграция ще даде възможност да се отговори на преките 

нужди на населението в неравностойно положение от общината. Център от такъв тип 

ще даде възможности на населението на община Кубрат, за подобряване качеството на 

живот чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги, подкрепа на всеки 

потребител за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно 

включване в общността, насърчаване на потребителите за развитие на личностните 

качества и стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване, постоянна и 

качествена грижа на деца и техните семейства, както ще компенсира подкрепата, която 

се оказваше по проект № BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на 

интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“, 

по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Подходяща 

общинска сграда за ЦСРИ е настоящата сграда на проекта на  № BG05M9OP001-2.004-

0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от 

уязвими групи в Община Кубрат“, по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие“, която е оборудвана и обзаведена за функционирането на подобна 

социална услуга. 

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – 

деца, както и техните близки: 

• деца с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, 

нарушения в развитието; 

• деца от маргинилазираните групи и други; 
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• деца и техните родители и близки нуждаещи се от психологическа подкрепа; 

• деца с проблеми в образователната система; 

• деца с риск от отпадане от училище; 

• деца и техните родители и близки нуждаещи се от социално и интегрирани 

социално-здравна подкрепа; 

• деца и техните родители и близки подложени на различни форми на насилие 

и експлоатация; 

• други. 

Към настоящия момент съществуващите услуги са крайно недостатъчни за 

нуждите на общината с население от близо 15 015 души като не малка част са пряко 

заинтересовани лица – деца или близки и роднини на деца.  На територията на община 

Кубрат има реална необходимост от социални услуги, свързани с превенция на 

изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени 

прояви. Средствата за ЦСРИ следва да бъдат осигурени със Закона за държавния 

бюджет за 2023 г., в частта „делегирани държавни дейности”, като ЦСРИ ще започне 

функционирането си от 1. 07. 2023 г.  със средства от собствени приходи на Община 

Кубрат, предвидени в бюджет 2023 г., до отпускане на субсидия за делегирана от 

държавата дейност. 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 

25, ал. 2 и чл. 88 от Закона за социалните услуги и чл. 5, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Кубрат, неговите комисии и 

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

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за разкриване на нова социална услуга Център за социална 

рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ с капацитет до 50 деца и техните родители, като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2023г. 

2. Дава съгласие от 01.07.2023г. дейностите на Център за социална 

рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, да се извършват от персонал включващ - 10 

/десет/ щатни бройки и да се финансират със собствени приходи, предвидени в бюджет 

2023г., до отпускане на субсидия за делегирана от държавата дейност. 

3. Предоставя на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ 

безвъзмездно за управление самостоятелно обособена част от общински имот, находящ 

се в гр. Кубрат на ул. „Страцин“ № 2, представляваща сграда 404422.504.425.2, както 

следва: 

- от II – рия етаж: втората, третата, четвъртата и петата стая отляво на 

коридора, четвъртата, петата и шестата стая отдясно на коридора и 

прилежащата част от коридора с обща площ 157,41 кв.м. 
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4. Възлага на Кмета на Община Кубрат да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! „Против“ и „Въздържали се“ няма, с двадесет 

гласа „За“, точка тринадесета е приета. Благодаря за присъствието, колеги! Закривам 

редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат. 

 

 

 

          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:     

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      

   / Елис Софта / 


