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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 39 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 16.12.2022г. /петък/ в 15:00 

часа в Бизнес хотел „България“ – гр. Бургас, Конферентен център, ниво Мецанин, 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: 21 общински съветници. 

Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат; служители на общинска 

администрация – гр. Кубрат; кметове на кметства и медии. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми г-н Неби - кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми Кметове по населени места,  

Уважаеми представители на общинската администрация,  

При наличие на кворум от 21 /двадесет и един/ общински съветници, позволете ми да 

открия изнесеното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат, като символичен домакин, 

разбира се. Колеги, предвид дневния ред, както знаете имаме две допълнителни точки, 

предложени от кмета на Община Кубрат и едно питане, което разбира се в основанията, 

които са посочени, е желателно да бъде включено в дневния ред, но ще подложа на гласуване 

всяка една от точките. Защото волята е на Общински съвет, кое да включим, като 

допълнителна точка, кое – не. Имате ли въпроси, колеги. Като допълнения? Да, г-н 

Байрактаров, Заповядайте!  

 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Г-н Председател, на това питане има ли отговор от ваша страна? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, разбира се! От моя страна и от страна на кмета има 

изпратен отговор. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: След като има изпратен отговор, аз предлагам да не влиза в 

дневния ред. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Както е цитирано и в Правилника на Общински съвет – гр. 

Кубрат, преди да преминем към гласуване, общинския съветник по чл. 17, ал. 1, т. 4, може да 

отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и/или устно на следващо заседание 

на Общински съвет, ако самият съвет не реши друго. Г-жо Цонева, имате отговор на 

питането, нали? 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Както така е изпратено и до Областния управител питането, защото е 

адресирано с копие до него. Така че, колеги, който е съгласен с дневния ред да включим 

седма и осма точка, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване...  

 

Общинският съвет – гр. Кубрат, с 19 /деветнадесет/ гласа – „За”, „Против” – 2 /два/ 

гласа, „Въздържал се” – няма, прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за 

битовите отпадъци през 2023г. и определяне на такса за битови 

отпадъци за 2023г. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

2. 

Изменение на Правилника за устройството, организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в 

община Кубрат. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

3. 
Одобряване на общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2023г. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

4. 
Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена 

жилищна сграда в с. Равно, общ. Кубрат. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 
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5. 

Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа 

в дома“, съгласно процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, 

финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027г., съфинансирана от Европейския съюз. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

6. 

Предоставяне на дарение от лични средства на Общински съветници 

при Общински съвет-Кубрат, с цел закупуване на детско оборудване 

/уреди/ за детска площадка, находяща се в ПИ с ид.№  40422.505.2191 

по КК от 2009г., попадащ в УПИ №XXIII, кв.№ 50 по ПУП на 

гр.Кубрат. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на 

Общински съвет – 

гр. Кубрат 

7. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение 

"Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 

обзавеждане с оглед реформиране на съществуващия дом за стари 

хора в община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на 

средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на 

конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции - BG-

RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите 

домове за стари хора“ по Програма “ Модернизиране на 

дългосрочната грижа ” на Националния план за възстановяване и 

устойчивост. 

Алкин Неби – 

Кмет на Община 

Кубрат 

8. 

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат 

– първостепенен разпоредител с бюджет, на Център за обществена 

подкрепа 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 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Седма и осма точка са включени в дневния ред. 

Продължаваме по точка първа, относно: Одобряване на план-сметка за необходимите 

разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2023г. и определяне на такса за битови 

отпадъци за 2023г. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци 

през 2023г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2023г. 

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

Уважаеми дами и господа общински съветници, 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 

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

направеното предложение за решение, относно: Одобряване на план-сметка за 

необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2023г. и определяне на такса 

за битови отпадъци за 2023г. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1;  

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

  

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

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

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

направеното предложение за решение, относно: Одобряване на план-сметка за 
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необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2023г. и определяне на такса 

за битови отпадъци за 2023г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали след постоянните 

комисии по точка първа от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно. Зачитам 

имената ви по списък. 

 

Проведе се поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Против 

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 Против 

13 Нина Цонева Против 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Против 

16 Петко Петков Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 439 

 Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвена 

план-сметка (Приложение № 2) за необходимите разходи за всяка услуга по чл. 62 от 

ЗМДТ. План-сметката обхващаща дейностите по събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до Регионално депо-Разград; отчисленията по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците; такса за депониране на отпадъци на Регионалното 

депо; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Изготвена е 

справка за данъчната оценка на имотите на територията на Община Кубрат от отдел 

„Местни данъци и такси” към Дирекция „Специализирана администрация“, на база на 

която са изчислени очакваните приходи при предложена такса за битови отпадъци за 

2023 г., пропорционално, в зависимост от данъчната оценка на имотите. 

 Изготвена е справка за недоборите /несъбрана такса смет за предходни години 

към 13.09.2022 г./ от отдел „Местни данъци и такса“. 

Съгласно чл. 67 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се 

определя в левове според количеството битови отпадъци, а когато това количество не 

може да бъде установено, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. С разпоредбата на чл. 

67 от ЗМДТ се установява основен критерий за начисляване на таксата, а именно - 

количеството битови отпадъци, както и алтернативни критерии - определяне на 

дължимата такса според броя на ползвателите или върху определена от общинския 

съвет основа.  

Промилите при определяне на таксата за битови отпадъци за жилищни и 

нежилищни имоти на граждани и предприятия остават непроменени спрямо 

предходната година и са както следва:  5,5о за жилищни имоти на граждани, а за 

нежилищните имоти на граждани и предприятия – съответно 9о за гр. Кубрат и 

7,50о за селата. 

            С Наредба №  11 на ОбС-гр.Кубрат е дадена възможност на задължените лица, 

желаещи такса битови отпадъци да се определя според количеството на генерираните 

отпадъци, да подадат декларация по образец в определените в наредбата срокове. 

 В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот.  

  Изготвена е  план-сметка за приходите от такса битови отпадъци, изчислени на 

база количество генерирани отпадъци, като са посочени предприятията, подали 

декларации по чл.18б от Наредба 11 на ОбС-гр.Кубрат и  определеният брой съдове за 

отпадъци. 

              Максималният размер на разходите по обслужването на един контейнер тип 

„Бобър” за една година е посочен в Приложение № 3, като в него са  включени 

разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ (в случаите, когато 1 контейнер тип 

„Бобър” е с максимална натовареност от 440 кг седмично, 1760 кг месечно и 21 120 кг 

годишно). 

 Поради  невъзможност за установяване количеството на битовите отпадъци, за 

всички останали задължени лица, предложението е за пропорционално определяне на 

таксата за битови отпадъци за 2023 г., на базата на формула, представляваща 
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произведение от определен от Общинския съвет промил умножен по основа – 

данъчната оценка на имота,  направено поради следните мотиви: 

1. Основният принцип залегнал в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ е справедливо 

определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината и обективните 

възможности на населението. По отношение на размера на такса битови отпадъци, e 

справедливо ОбС да раздели субектите, заплащащи такса битови отпадъци на 

стопански субекти с имоти за стопански нужди, физически лица (гражданите на 

общината) с имоти за стопански нужди и физически лица (гражданите на общината) с 

имоти за жилищни нужди, което е с цел постигане на по-голяма справедливост и 

стремеж за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

услугата. В стопанските сгради се извършват стопански дейности, които по принцип 

генерират сравнително повече битови и приравнени към тях отпадъци (по смисъла на 

т. 16 на § 1 от ДР на ЗМДТ) от имотите за жилищни нужди. Не може да се очаква, че 

различните субекти - физически лица и стопански субекти могат да заплащат еднаква 

такса след като имат различни потребителски нужди.   

2. В гр. Кубрат  голяма част от населението живее в сгради в режим на етажна 

собственост. Изхвърлянето на битови отпадъци е организирано в общи контейнери за 

смет, като не може да бъде установено точното количество отпадъци, които се 

изхвърлят от всеки  имот поотделно.   

Одобрена е схема, според която в град Кубрат и населените места в общината 

върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се изграждат площадки или 

се обособяват места, където са разположени общи съдовете за съхранение на битовите 

отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно най-удобно,  

няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите 

отпадъци. При запълване на най-близкия съд, битовите отпадъци следва да се 

изхвърлят в съседен незапълнен.  

По тези съображения  следва да се приеме, че не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти 

в общите съдове за съхранение и следва да се приложи  втората хипотеза на  

разпоредбата на чл. 67, ал.2 от ЗМДТ  - определяне на дължимата такса върху 

определена от общинския съвет основа - данъчната оценка на  имота. ”   

С оглед изложеното, следва да се приеме, че не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят от много ползватели на имоти 

в общите съдове за съхранение.  

 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 62 във 

връзка с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ, чл.18а и 18б от Наредба №11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Кубрат на Общински съвет - Кубрат и чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

   І. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ одобрява ПЛАН-СМЕТКИТЕ на 

разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

територията на населените места в Община Кубрат за 2023 г., като следва: 

             1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 

отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в 

Община Кубрат за 2023 г. /План-сметка – Приложение №2/ в размер на 997 540 лв. 

   2. На разходите за всяка дейност, за всяко населено място на територията 

на Община Кубрат поотделно, съгласно Приложение №2, включваща 

необходимите разходи за: 

2.1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

2.2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им; 

2.3. отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

и такса за депониране на отпадъците на Регионално депо - Разград; 

2.4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

ІІ. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 5 от 

ЗМДТ, чл.18а от Наредба №11 на Общински съвет - Кубрат през 2023 г. на 

територията на Община Кубрат, когато е невъзможно да се установи 

количеството на битови отпадъци за всеки имот поотделно, определя годишния 

общ размер на таксата за битови отпадъци и съставната й част пропорционално 

по формулата:  

ТБО = (Промил за К1 + Промил за К2 + Промил за К3) * ДОИ  

където, 

Таксата за битови отпадъци (ТБО) за услугите по 

1. събирането и извозването на битовите отпадъци до регионално 

депо(К1); 

2. отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

и такса за депониране на отпадъците на регионално депо (К2); 

3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места (К3)  

В ЛЕВОВЕ Е ПРОИЗВЕДЕНИЕ на: 

СБОРА на определените ПРОМИЛИ, отразени по Приложение № 1 

- за вида имот;  

- за всяко населено място 

- и за всяка услуга по т. 1, т.2 и т. 3  поотделно 

УМНОЖЕН по ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА НА ИМОТА (ДОИ), представляваща 

основа по смисъла на чл. 67, ал. 2 и ал. 5 от ЗМДТ.  

Определя величината на общия промил за различните видове имоти и за 

всяко населено място поотделно, както следва в Приложение № 1. 

protokol_39_439_app1.zip
protokol_39_439_app1.zip
protokol_39_439_app1.zip


9 / 45 

  

За имотите на задължените лица, подали декларация по чл.18б от 

Наредба № 11 на ОбС годишният размер на таксата се определя по следната 

формула: 

ТБО = (брой  на съдовете за БО х год. разход на един контейнер „Бобър”) 

+ (промил за К3*ДОИ)  

  

ІІІ. За имотите на юридически и физически лица извън урбанизираните 

територии в землището на град Кубрат  и в землищата на всички населени места 

на територията на Община Кубрат, които не са земеделски земи, да се прилага 

следният режим на предоставяне на услуги: 

- за имотите, на които са предоставени съдове за битови отпадъци да се 

предоставят всички услуги, съгласно чл.62 от ЗМДТ; 

- за останалите имоти да се предоставя услугата поддържане чистотата 

на територии за обществено ползване;   

               ІV. На основание чл. 69, ал.1  от ЗМДТ определя такса битови отпадъци 

да се заплаща на две равни вноски в следните срокове: 

 до 30.06.2023 г.; 

 до 31.10.2023 г. 

Приложенията са неразделна част от 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 оспорване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

             

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 5 

(пет), „въздържал се” – няма. 

  

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шестнадесет гласа „За“, точката е приета, колеги. Преминаваме 

към точка втора от дневния ред, относно: Изменение на Правилника за устройството, 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в 

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

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:   

Изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско 

предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

protokol_39_439_app1.zip
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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 становищата по точка 

втора от дневния ред 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: Изменение на 

Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, по точка втора становище моля - 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: Изменение на 

Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

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

виждам. Гласуването е поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 440 

 

В Глава шеста от Закона за общинската собственост е регламентирана 

възможност на общината да осъществява някои дейности самостоятелно, като за целта 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов Против 

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 Против 

13 Нина Цонева Против 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Против 

16 Петко Петков Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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създаде общинско предприятие. Общинското предприятие е специализирано звено на 

община Кубрат за управление на общинско имущество за задоволяване на 

потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общинските дейности. 

Същото се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. За 

осъществяване на дейността е необходим правилник, който се приема от общинския 

съвет.  

 

С Решение № 415 от 22.05.2018 г. на Общински съвет-Кубрат бе създадено 

Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат със седалище и адрес на управление гр. 

Кубрат, ул. „Княз Борис I” №1 и предмет на дейност събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им. През 2020 година 

със свое Решение №38 от 29.01.2020 година Общински съвет-Кубрат преобразува 

Общинско предприятие „Чистота ” гр. Кубрат в  Общинско предприятие „Чистота и 

БКС” гр. Кубрат, като разшири обхвата на дейността на общинското предприятие и 

включи допълнително дейности по почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване, включително снегопочистване, дейности по озеленяване и благоустрояване и 

комунални дейности, и прие нов правилник за устройството, организацията и дейността 

на общинското предприятие, в сила от 01.01.2020 година. Кметът на Община Кубрат 

предлага да се увеличи числеността на персонала на общинското предприятие, като 

допълнително се включат щатни бройки за монтьори, хигиенисти, чистачи и общи 

работници, което от своя страна ще допринесе за по-ефективното функциониране на 

ОП „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. За целта е необходимо да се промени настоящият  

Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат. 

 

             Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 8 

и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 52, ал. ал. 2-4 и чл. 53 от ЗОС,  Общинският 

съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема изменение в Правилника за устройството, организацията и дейността 

на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат, съгласно 

приложение № 1, в сила от 01.01.2023г. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

  Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 5 

(пет), „въздържал се” – няма. 

 

protokol_39_440_app1.pdf
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С шестнадесет гласа „За“, с петима „Против“, 

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

ред - точка трета. Относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2023г. Докладва г-н Неби – кмет на Община 

Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

 ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, 

в сила от 01.01.2023г. 

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, за становища по точка 

трета, заповядайте – 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: 

 

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: 

Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, 

в сила от 01.01.2023г. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

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

становище на двете комисии по точка трета, заповядайте - Комисията по координация и 
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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: 

Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, 

в сила от 01.01.2023г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така! Колеги, въпроси по точка трета от дневния ред? Не 

 виждам желаещи. Който е съгласен с така предложения вид, моля да гласува с вдигане на 

 ръка! 

Проведе се гласуване... 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 441 

 Съгласно чл. 5 от Закона за администрацията според разпределението на 

дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавна власт, 

администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на 

съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата 

компетентност. Съгласно чл.7 от закона общата администрация включва следните 

звена: 
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1. "Канцелария"; 

2. "Финансово-стопански дейности"; 

3. "Правни дейности"; 

4. "Управление на собствеността"; 

5. "Човешки ресурси"; 

6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"; 

7. "Информационно обслужване и технологии"; 

8. "Административно обслужване". 

             В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи 

протоколни функции и връзките с обществеността.  Когато числеността на 

администрацията не е  достатъчна за обособяване на самостоятелни звена по ал. 1 и 2, 

функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация. 

             Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията при разработването и утвърждаването на 

длъжностното разписание задължително се спазват определени нормативи за численост 

на персонала. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да 

надвишава 15 на сто от определената обща численост, като в общата численост не се 

включват изборните длъжности и техните заместници, както и кметските наместници. 

Числеността на персонала в общата администрация в общинска администрация е до 35 

на сто от общата числеността. Числеността на персонала в специализираната 

администрация в общинската администрация е до 70 на сто от общата численост. В 

специализираната администрация при общини с население до 50 000 души числеността 

на персонала в една дирекция е не по-малко от 7 щатни бройки, а в отдел не по-малко 

от 4 щатни бройки. Съгласно чл.12, ал.6 от наредбата звената и служителите в 

администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавна власт, 

предвидени със закон, се организират в рамките на утвърдената с устройствения 

правилник численост. Съгласно чл.12, ал.7 от наредбата общата администрация се 

организира в една дирекция, когато определената обща численост на 

административната структура е до 50 щатни бройки. Съгласно чл.13, ал.1 от наредбата 

При определянето на звената в общата и специализираната администрация се спазват 

следните изисквания: 

            1. в дирекция може да се създават не по-малко от два отдела;  

            2. в отдел може да се създават не по-малко от два сектора. 

          

          Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или 

сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни 

звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.   

           При разработването на структурата на Общинска администрация-Кубрат са 

спазени всички гореизброени разпоредби на Закона за администрацията, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията. Общата  численост на персонала на 

Общинска администрация-Кубрат, без изборните длъжности, каквито са кметът на 

община и кметовете на кметства, и техните заместници, както и кметските наместници, 
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възлиза на 67 щатни бройки. Ръководните длъжности представляват 13,43 % от общата 

численост. Числеността на персонала в общата администрация е 29,85% от общата 

численост, а в специализираната администрация – 59,70%. Длъжностите, които са на 

пряко подчинение на кмета на общината, и длъжностите, които са на пряко подчинение 

на председателя на Общински съвет-Кубрат, са организирани в рамките на посочената 

численост. Длъжностите, които са на пряко подчинение на кмета на общината, са 

секретар на община, главен архитект, служител по сигурността на информацията и 

ръководител на звеното за вътрешен одит. Длъжностите, които са на пряко подчинение 

на председателя на общинския съвет, са юрисконсулт и старши експерт – ОбС. Общата 

администрация е организирана в една дирекция, включваща два отдела, и един 

самостоятелен отдел, съгласно чл.15, ал.2 от ЗМСМА. Спазени са разпоредбите на чл.7 

от Закона за администрацията. Специализираната администрация включва една 

дирекция, организирана в четири отдела, като са спазени нормативите за численост, 

посочени в чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията. Дейностите по управление на собствеността, каквито са 

осигуряването на нормални условия за работа на служителите в администрацията, чрез 

необходимото организационно и техническо обслужване,  осигуряването на поддръжката 

и стопанисването на служебните автомобили на община Кубрат, осигуряването на 

необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на 

административните сгради на Община Кубрат,  организирането и осъществяването на 

материално - техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, резервни 

части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, се 

осъществяват от заетите във функция Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда. 

             Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор  кметът отговаря за постигане целите на организацията, като 

управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и 

ефективен начин. Съгласно чл.10, ал.1 от закона кметът осъществява финансовото 

управление и контрол чрез следните взаимосвързани елементи: контролна среда, 

управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. 

Кметът отговаря за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда, 

която включва: организационната структура, осигуряваща разделение на 

отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване, 

както и  личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на 

организацията, управленската философия и стил на работа, политиките и практиките по 

управление на човешките ресурси и компетентността на персонала. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 

1, т. 2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

1. Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация - 

Кубрат– 87 щатни бройки,  в сила от 01.01.2023 г.,  както следва: 

 

А. УПРАВЛЕНИЕ             

А1. ИЗБОРНИ 15 

Кмет на община  1 

Кмет на кметство 14 

А2.НАЗНАЧАЕМИ      72 

Заместник кмет 3 

Кметски наместник 2 

Секретар на община 1 

Главен архитект 1 

Служител по сигурността на информацията 1 

Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат 2 

   Старши юрисконсулт 1 

   Старши експерт - ОбС 1 

Звено за „Вътрешен одит“ 2 

   Ръководител на звено за вътрешен одит 1 

   Вътрешен одитор 1 

  

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 20 

          Дирекция „Административно-правно и информационна 

обслужване“ 
11 

Директор 1 

           Отдел "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" 
4 

           Началник на отдел     1 

           Главен експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
1 

           Главен експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
1 

           Младши експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване” 
1 
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           Отдел "Административно-правно и информационно  6 

          обслужване“          

           Главен юрисконсулт 1 

           Юрисконсулт 1 

           Младши експерт „Информационни системи и технологии“ 1 

           Технически сътрудник    1 

           Старши експерт  „Отбранително-мобилизационна подготовка“ 1 

           Технически изпълнител - архивар 1 

  

           Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ" 9 

           Главен счетоводител 1 

           Счетоводител (експертно ниво 7) 4 

           Главен специалист-касиер и работна заплата 2 

           Главен специалист – домакин и документация 1 

           Старши експерт „Управление на човешките ресурси“   1 

  

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 40 

          Дирекция „Специализирана администрация“  

Директор 1 

          Отдел“ТСУ, строителство и екология“   7 

          Началник на отдел 1 

          Младши експерт „КРС“  1 

          Младши експерт „ТСУ“ 3 

          Старши експерт - еколог  1 

          Главен експерт – инвеститорска дейност 1 

  

          Отдел „Местни данъци и такси“ 4 

          Главен експерт „МДТ“ 1 

          Главен инспектор „МДТ“ 1 

          Счетоводител (експертно ниво 7) 1 

          Старши специалист „МДТ“ 1 

         Отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и 

икономически дейности“ 
9 
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          Началник на отдел 1 

          Главен експерт „Търговия, транспорт и икономически дейности“    2 

          Главен експерт „Земеделски дейности“  1 

          Главен експерт „Общинска собственост“ 1 

          Старши експерт „Общинска собственост”  1 

          Главен експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 2 

          Младши експерт „Европейски проекти“  1 

         Отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо 

обслужване“ 
   19 

         Началник на отдел 1 

         Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните“ 
1 

         Младши експерт „Социални дейности“ 2 

         Главен специалист - техническо обслужване кметства 11 

         Старши специалист – техническо обслужване кметства 2 

         Специалист – техническо обслужване кметства 1 

         Технически изпълнител – връзки с обществеността       1  

ОБЩО: 87 

 

 

2. Одобрява общата численост на заетите във функциите и дейностите в Община 

Кубрат – 54.50 щатни бройки, в сила считано от 01.01.2023 г., както следва: 

Функция/дейност: Брой: 

1.Чистота 10 

2. Култура 1,50 

3. ЖС, БКС и ООС в това число: 

3.1. Помощен персонал 

      22 

     22 

4. Други дейности по спорта – Спортна 

зала 

4 

5. Озеленяване 7 

6. Други дейности по образованието 5 

7. Приют за безстопанствени животни 5 

Общо: 54.50 

            

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С шестнадесет гласа „За“, с петима „Против“, точка трета 

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

поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в с. Равно, общ. 

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

 

 

 

 

  ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

 Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в с. 

Равно, общ. 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, по точка четвърта, 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 четвърта от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена 

жилищна сграда в с. Равно, общ. Кубрат. 
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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, по точка четвърта за 

становище, заповядайте - 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, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена 

жилищна сграда в с. Равно, 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! Беше подкрепено единодушно на комисии. Въпроси, 

колеги? Не виждам желаещи. Гласуването е поименно по четвърта точка от дневния ред. 

 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 442 

 В общинска администрация – гр. Кубрат  е постъпило заявление с вх. №УД-02-

21-833 / 01.09.2022 г., от собственика на построена в имота жилищна сграда с искане за 

закупуване на земята в имота. Отнася се за дворно място с квадратура по скица  № 647 / 

25.11.2022 г. на Община Кубрат от 1 299 кв.м. (хиляда двеста деветдесет и девет кв.м.), 

находящо се в строителните граници на село Равно, община Кубрат, област Разград на 

улица Иван Вазов 14 (четиринадесет), съставляващ  по одобрения със заповед № 35 

/1990 г.  ПУП на селото УПИ №VIII-141 (урегулиран поземлен имот римско осем, тире, 

арабско сто четиридесет и едно), в  кв. 49 (четиридесет и девет), при съседи по скица 

УПИ № I-142, УПИ № II-143, УПИ № V-146, УПИ № VII-140, ул. Иван Вазов, площ по 

Акт за частна общинска собственост №2675 /13.06.2008 г. -  1 250 кв.м. (хиляда двеста 

и петдесет).  

             Заявлението  е подадено от Юзеир Ислямов, който е собственик на  жилищната  

сграда в имота с обща застроена площ от 68 кв.м., за което е  представил н.а. №742 / 

2017 г. с вх.рег.№ 2452 04.09.2017 г. акт. № 96, том 8, дело 1541 от 2017 г. вписан в 

Агенция по вписванията гр. Кубрат. Към искането е приложено Удостоверение  за 

идентичност на имота с  №165 / 25.07.2022г. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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             Молбата е разгледана от комисията по чл. 2 от Наредба №4 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и в протокол  от 

05.12.2022 г. е дадено становище,  че земята може да бъде предложена за закупуване на 

собственика на законно построената върху нея жилищна сграда без публичен търг или 

публичен конкурс, след решение на Общинския съвет  съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №4 на Общински съвет – 

Кубрат. 

            Описаният по-горе  имот не е включен за продажба в Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №326 от 

Протокол №28 / 28.01.2022 г. на Общински съвет – Кубрат. На основание чл. 3А
,  ал. 2  

от Наредба №4 на Общински съвет - Кубрат, същата може да бъде допълвана през 

годината. Предлагам имот  в с. Равно, общ. Кубрат, обл. Разград, с адм. адрес  ул. Иван 

Вазов 14, представляващ УПИ №VIII-141, в  кв. 49 да бъде допълнен към раздел III т. Б. 

„Имоти, които Община Кубрат има намерение да продаде през 2022 г.“ 

 Изготвени в Община Кубрат са скица за имота с №647 /25.11.2022 г. и данъчна 

оценка с №6703002135 /25.11.2022 г. Стойността на поземления имот по ДО е 2 961,70 

лв. Оценител на имоти със сертификат за оценителска правоспособност с рег.  № 

100100198 от 14.12.2009 г. е представил пазарна оценка за имота, която е в размер на  4 

870,00 лв. без ДДС.  

Предлагам имотът да бъде продаден на собственика на жилищната сграда с 

продажна цена - пазарната оценка, която е по-висока от данъчната оценка - чл. 41, ал.2 

от ЗОС - разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска 

собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, 

като в случая пазарната оценка е  по-висока от данъчната. 

На база пазарна оценка, цената на имота следва да е 4 870,00 лв. без ДДС и 

5 724,78 лв. с ДДС. Спазени са изискванията при изчисляване на данък добавена 

стойност - чл.45, ал.1 и ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) - 

освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, като това не се 

прилага за  собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за 

устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са 

нови. Определение за прилежащ терен и дадено в § 1, т.6 от ДР на ЗДДС („прилежащ 

терен“  е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на 

територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м. 

от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж 

или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот), 

като данъка върху добавената стойност е определен в размер на  в размер на 854,78 лв. 

Съгласно чл. 43, ал. 6 от Наредба № 4 на ОбС- Кубрат, купувачът следва да 

заплати режийните разноски на обща стойност 164,00 лева. 

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

35, ал. 3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  чл. 52, ал. 5, т. 1. от 

ЗМСМА и  чл. 3А, ал.2,  чл. 43, ал. 1,  ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 4 на Общински съвет 
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Кубрат за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 

общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост в Община Кубрат, раздел III т. Б. „Имоти, които Община Кубрат има 

намерение да продаде през 2022 г.“ с поземлен имот  в с. Равно, общ. Кубрат, обл. 

Разград, с адм. адрес  ул. Иван Вазов 14, представляващ УПИ №VIII-141, в  кв. 49 с 

площ 1 299 кв.м. 

             2. Дава съгласие да  се продаде без търг и конкурс на Юзеир Ислямов 

(собственик на жилищна сграда в  поземлен имот – частна общинска собственост)  

имотът описан в т. 1 на цена от  4 870,00  лв. (четири хиляди осемстотин и седемдесет 

лева и нула стотинки) без ДДС (представляваща сума от: 596,10лв. – цена, върху 

която не се дължи ДДС и 4 273,90лв. – цена, върху която се дължи ДДС) и 5 724,78лв.  

(пет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС – 

Приложение №1 -  неразделна част от настоящото решение съдържащо: заявление за 

закупуване на имота, нотариален акт, удостоверение за търпимост, АЧОС, скица, 

данъчна оценка, фактура, протокол, пазарна оценка . 

                 3. Определя цена на разходите за скица, данъчна и пазарна оценка платими от 

купувача по т. 2 в размер на 164,00 лв. (сто и шестнадесет и четири лева и нула ст.) 

                 4.  Задължава кмета на община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на имота със  собственика на построената в него жилищна сграда. 

                 5. Определя 30 на сто  от постъпленията от продажбата на имота да се 

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

техническа инфраструктура на територията на съответното населено място. 

 

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

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

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

 Преминаваме към пета точка от дневния ред. Относно: Възлагане на Услуга от общ 

 икономически интерес по проект „Грижа в дома“, съгласно процедура BG05SFPR002-

 2.001 “Грижа в дома”, финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

 2027г., съфинансирана от Европейския съюз. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. 

 Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ПЕТА:  

  Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома“, съгласно 

процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз. 

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: 

Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома“, съгласно 

процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз. 

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 двете комисии, заповядайте - 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 пета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа 

в дома“, съгласно процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирана от Европейския 

съюз. 

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! Точка пета беше подкрепена единодушно на комисии, 

ако няма въпроси, колеги, преминаваме към гласуване, което е поименно. Зачитам имената 

ви по списък. 

 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 За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 443 

 Община Кубрат е бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в 

дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, 

финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., 

съфинансирано от Европейския съюз,  в размер на 620 295,05 лева.  

Със сключването на договора общината в качеството си на бенефициент, 

самостоятелно възлага предоставянето на обществената услуга „Грижа в дома“, която 

се определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), при спазване 

изискванията на Решение на комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на 

чл.106, параграф 2 от Договор за функциониране на Европейския съюз за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на УОИИ (наричано Решението или Решение 

2012/21/ЕС).  

Общинският съвет е компетентният орган, който по силата на нарочен акт 

(Решение на общински съвет) може да определи по какъв ред ще предостави 

обществената услуга „Грижа в дома“  и ще осъществява контрол върху спазването на 

приетите от този орган нормативни и др. правила. Общински съвет е органът, който ще 

„възложи“ изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето на услугата 

съвместно с кмета на общината, в съответствие с изискванията на Решението за УОИИ. 

Срока за изпълнение на дейностите по Административен договор 

BG05SFPR002-2.001-0040-C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнение на дейностите по Проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в 

Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от 

Европейския съюз стартира считано от датата на приемане на решението на Общински 

съвет-Кубрат относно възлагане на Услуга от общ икономически интерес, което налага 

предварително приемане и  изпълнение на настоящите решения. 

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса на 

потребителите ползватели на социалната услуга. 

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

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет -  гр. Кубрат      

                                            

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на община Кубрат, да възложи чрез Заповед, 

изпълнението на услугата „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0040 

„Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в 

дома” на Дирекция „Специализирана администрация“ при Община Кубрат, като 

услугата от общ икономически интерес, за срок до приключване предоставянето 

на услугата „Грижа в дома“ считано от датата на приемане на решението на 
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Общински съвет-Кубрат относно възлагане на Услуга от общ икономически 

интерес. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да извърши всички 

последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

 

3.  Утвърждава Методика за предоставяне на мобилни интегрирани здравно 

- социални услуги „грижа в дома” по проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в 

дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, 

финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., 

съфинансирано от Европейския съюз/ съгласно Приложение № 1- неразделна част 

от настоящото решение/. 

 

4. Дава съгласие финансираните от Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027г., съфинансирани от Европейския съюз услуги по грижа в 

дома одобрени за изпълнение по Административен договор BG05SFPR002-2.001-

0040-C01, да се ползват от потребителите без заплащане на такса. 

 

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

предоставяне на качествени услуги на територията на община Кубрат за жителите 

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

настоящите решения. 

           Настоящото решение да бъде изпратено 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. 

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” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

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

точка шеста от дневния ред, колеги. Относно: Предоставяне на дарение от лични средства 

на Общински съветници при Общински съвет-Кубрат, с цел закупуване на детско 

оборудване /уреди/ за детска площадка, находяща се в ПИ с ид.№  40422.505.2191 по КК 

от 2009г., попадащ в УПИ №XXIII, кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат. 
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ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Предоставяне на дарение от лични средства на Общински съветници при Общински 

съвет-Кубрат, с цел закупуване на детско оборудване /уреди/ за детска площадка, 

находяща се в ПИ с ид.№  40422.505.2191 по КК от 2009г., попадащ в УПИ №XXIII, кв.№ 

50 по ПУП на гр. Кубрат. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на Общински съвет – гр. Кубрат 

 

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

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

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, моля за становища на комисиите по точка шеста. 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: Предоставяне на дарение от лични средства на Общински съветници 

при Общински съвет-Кубрат, с цел закупуване на детско оборудване /уреди/ за детска 

площадка, находяща се в ПИ с ид.№  40422.505.2191 по КК от 2009г., попадащ в УПИ 

№XXIII, кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат. 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

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

шеста от дневния ред, за становищата моля – 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: 
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 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: Предоставяне на дарение от лични средства на Общински съветници 

при Общински съвет-Кубрат, с цел закупуване на детско оборудване /уреди/ за детска 

площадка, находяща се в ПИ с ид.№  40422.505.2191 по КК от 2009г., попадащ в УПИ 

№XXIII, кв.№ 50 по ПУП на 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! Колеги, преди да попитам има ли въпроси, мисля че 

сумата, която се пада на всеки един е така приемлива. Д-р Яхов искаше да предложи повече, 

но до края на мандата може да вземем друга инициатива и разбира се, да направим още нещо 

хубаво за нашите деца или за нашият град. Ако има въпроси, колеги, сега е момента. Г-н 

Бедиханов, заповядайте! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам едно предложение. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Става ясно от офертите, които са към докладната, че тези уреди 

струват около 11 000 /единадесет хиляди/ лв. 6 300 /шест хиляди и триста/ лв., защо само 

такава малка сума се отделя, нека да е за цялата площадка и всички уреди да бъдат закупени. 

И предложението ми е следното: От питането на г-жа Нина Цонева, става ясно, че са заделени 

минимум 4 000 /четири хиляди/ лв. за това мероприятие, нека всеки да си поеме разходите и 

тези средства, които са заделени за това изнесено събитие, да отидат за детската площадка. 

Така всеки ще помогне. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ли е, г-н Бедиханов?  
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, от офертите, както ви е видно на всеки един от вас, уредите, 

са на по-малка стойност, но почти на същата сума се равнява и настилката, която трябва да я 

има, но знаете, че трудно се опазва. В един момент я няма вече, има един бетон, който трябва 

да се обезопаси, разбира се по стандартни изисквания, за да може нашите деца, децата на 

Община Кубрат и всички гости да може да ползват тази детска площадка. Мисля че сумата е 

добра. Както става и от докладната ясно, включили сме и кмета на Община Кубрат, защото 

той също е избран с гласовете на избирателите в Община Кубрат и разбира се разликата за 

настилката или за уредите вече ще видим по-напред, за което ще бъдете уведомени, ще се 

включи и Общината в името на г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Така че дали тука всеки 

ще заплати разхода, който е направил, където ние в отговора сме заявили, че ще за сметка на 

представителните разходи на Кмета на Община Кубрат и на Председателя на Общински съвет. 

Както знаете в бюджета се гласуват такива представителни разходи, които са на определени 

стойности. Дали тези разходи ще бъдат за детската площадка, дали за тука, все пак ние имаме 

правото това да изберем. 300 /триста/ лв. за всеки един съветник, мисля че е добро 

предложение. Ако остава предложението ви, г-н Бедиханов, моля да го оформите и да го 

гласуваме. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, предложението аз го направих.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, зачетете, за да го запиша за Протокола. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Предложението ми е: Средствата, които са заделени за това събитие, 

да отидат за детската площадка, а всеки да си поеме разходите за събитието. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Д-р Яхов? 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Вижте сега, колеги. Общински Председател бях в продължение на 

четири мандата и съм почетен член на Управителния съвет на Председателите на общински 

съвети. Тия заседания, които сме провеждали в цялата страна, всички общински съвети, 

имайки предвид, че на всеки общински съветник му се полагат разходи за пътни при 

посрещане на съветници, при изпълнение на някои задачи, които са поставени от общината и 

всички общински съвети правят изнесени сесии и това е включено и в нашия Правилник. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. 
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Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Което значи, че може днес да сме в Бургас, следваща сесия може да 

бъде ... 

 

НИНА ЦОНЕВА: На Марс, на Марс! 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Може и на Марс, може и на Луната, но до Марс няма как да стигнем, 

до Луната може. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Няма ограничения за начина на заседаване. 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Така че зависи от това, което общинските съветници и 

администрацията, която е в дадената Община, съвместно решат. Решили сме за мястото, което 

са предложили, че е Бургас. Можеше да бъде и Кърджали, можеше и да бъде София. Можеше 

и Варна да бъде – във Варна сме правили. Преди три години мисля, че във Варна бяхме 

направили. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В началото на мандата 2019г. – 2023г. 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Да, в началото на мандата. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И сега закриваме мандата. 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Мандатът е вече в края си и затова е в Бургас. В този град са минали 

две години от моя живот, като войник, служих тука в този град. Стари спомени, стари неща и 

така. Предлагам това решение, което сме взели да го гласуваме, за да може да оставим нещо и 

от този Общински съвет на Община Кубрат, в това място, което е видно, вижда се и да може 

да се пази, защото преди години беше направена тази площадка, но виждате сега в момента в 

какво дередже е. Преди всичко, тези които сме ние – родителите, учителите, да възпитаме 

децата, да могат да опазят това имущество в града ни. Благодаря! 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, ви докторе! 4 /четири/ минути и 57 /петдесет и седем/ 

секунди, предвид времето за конферентната зала. Г-н Неби – кмет на Община Кубрат, 

заповядайте! Искате да вземете отношение? 

 

 

АЛКИН НЕБИ: И да подчертая, че не е само изнесена сесия, тука са поканени освен 

съветници, кметове и администрация. Това е един повод да празнуваме предстоящите 
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Коледни и Новогодишни празници. Не е само една изнесена сесия, само това се повтаря – 

изнесена! Тука е целият колектив, цялата общинска администрация е поканена. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Както се прави навсякъде. Четирима сме в тази зала, тримата бяхме 

съветници и един заместник-кмет през 2015 година, пак се случи – хотел „Сплендид“ – гр. 

Варна, долу-горе по това време, без да уточнявам имена и подробности. Нормални са тези 

неща, колеги. Така че, както чухте предложението на г-н Бедиханов, ще допълните ли г-н 

Бедиханов? 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, нещо искам да допълня. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте! 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Значи, ние имахме предложение да се включи точката. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, тя се дискутира лекичко така. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Там щяхме да ги обсъдим тези неща. Но тука не става въпрос, защо 

сме на това заседание, кои са тука поканени. По много такъв начин беше организирана въобще  

тази изнесена сесия. Вчера получих телефонно обаждане, да ме питат дали ще остана в хотела, 

дали ще вечерям тука. Тези неща, г-н Юмеров, трябва да се организира от вас и малко по-

добре да бъдат организирани, защото от изказването на д-р Яхов, става ясно че „сме решили“, 

не, не сме решили. Ние вчера научихме, че имаме опция да останем тука, не бяхме питани. 

Последното нещо, което чухме от вас, че се търси вариант за Варна, може да бъде и някъде 

другаде, но има опасения, че няма да има свободна зала, нещо такова. И това беше преди 

около шестнадесет дена. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. Защото всеки празнува, така е. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не е ли редно наистина, по-добре, общински съвет... Не спорим, 

запалихме колите, дойдохме, присъстваме. Не спорим за това. Аз просто имам предложение 

към шеста точка, ако бяхте включили точка по питането на г-жа Нина Цонева, да, щяхме да 

обсъждаме много и може би щяхме да ощетим с още 100 /сто/ лв. Общината, за наема на 

залата. Доколкото стана ясно – 100 /сто/ лв. на час, нали така?  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. Всеки има питането и отговора. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Предложението ми е ясно по шеста точка. Нека да го гласуваме. Ако 

няма други, които желаят да се изкажат. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Чухте всички предложението на г-н Бедиханов. Г-жо Цонева, 

заповядайте! 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз искам да стане ясно, че вие отказвате по-голяма сума, така ли е - да или 

не? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По-голяма сума ли?  

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, да съберем по-голяма сума. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колкото е необходимо, толкова.  

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, кажете – да или не! Ако можете, ако не... 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предлагаме колкото е необходимо.  

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да или не? Отказвате по-голяма сума да съберем. Това е за мен. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега ще разберем от гласуването. Аз не решавам еднолично. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Решавате, как? Това кой го реши? Нали вие го казахте, казахте, че сте 

пропуснал да ни поканите. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е предложение. Ако д-р Яхов каже 400 /четиристотин/ лв. или 

272 /двеста седемдесет и два/ лв., ще подложим на гласуване. 
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НИНА ЦОНЕВА: Д-р Яхов изпадна в сантиментални спомени, мисля че не е в състояние да 

вземе решение, което да е по-сериозно. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от г-н 

Бедиханов, моля да гласува с вдигане на ръка! 

  

   Проведе се  гласуване... 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. Петима „За“, „Против“ – шестнадесет, 

„Въздържали се“ – няма. Предложението се отхвърля. Който е съгласен с така предложения 

вид в докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка! 

  

Проведе се  гласуване... 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 444 

 

 В навечерието на Коледните и Новогодишните празници и предвид традицията 

от предходният мандат на Общински съвет - гр. Кубрат, и в качеството си на 

Председател на Общински съвет-Кубрат, Ви призовавам, да разгърнем сърцата си и да 

оставим следа след себе си в полза на най-скъпите същества - децата на Община 

Кубрат. 

 В този смисъл предлагам да дарим лични средства с цел закупуване на детско 

оборудване /уреди/ за детска площадка на стойност 6300 /шест хиляди и триста/ лева, 

находяща се в ПИ с ид.№  40422.505.2191 по КК от 2009г., попадащ в УПИ №XXIII, 

кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат, както и да засадим около площадката 22 /двадесет и 

два/ броя дръвчета символ на личността на всеки от нас – общинските съветници и 

кмета на Община Кубрат, които сме били подкрепени и избрани от жителите на 

Общината, да заемем почетните места - общински съветници и кмет на община. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 20 и чл. 21 

от Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от община Кубрат на 

Общински съвет - гр. Кубрат, Общинският съвет – Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие всеки един Общински съветник по собствена воля, да дари  

лични средства в 30 - дневен срок от приемане на настоящото решение, в полза на 

Община Кубрат, с цел закупуване на детско оборудване /уреди/ за детска 

площадка с обща стойност 6300 /шест хиляди и триста/ лева, находяща се в ПИ с 

ид.№  40422.505.2191 по КК от 2009г., попадащ в УПИ №XXIII, кв.№ 50 по ПУП на 

гр. Кубрат. 

 2. Упълномощава Председателят на Общински съвет - гр. Кубрат, да 

представлява общинските съветници при сключване на договора за дарение. 

 3. Възлага на Кмета на Община Кубрат, да приеме дарението по т. 1 от 

настоящото решение. 

           4. Задължава Кмета на Община Кубрат, да отчете изразходваните средства 

от дарението в 1 /едномесечен/ срок, от изпълнението волята на дарителя. 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

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

приета. Единодушно ще съберем сумата и живот и здраве ще открием тази детска площадка. 

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

Кубрат с проектно предложение "Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващия дом за стари хора в 

община Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма 

за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на 

инвестиции - BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари 

хора“ по Програма “Модернизиране на дългосрочната грижа ” на Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Г-н Неби – кмет на Община Кубрат, заповядайте! 

   

 

 ПО ТОЧКА СЕДМА:  

 Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение "Извършване на 

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 

съществуващия дом за стари хора в община Кубрат" по  процедура чрез директно 
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предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни 

крайни получатели за изпълнение на инвестиции - BG-RRP-11.010 „Извършване на 

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 

съществуващите домове за стари хора“ по Програма “Модернизиране на 

дългосрочната грижа ” на Националния план за възстановяване и устойчивост.  

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, по седма точка от 

дневния ред моля за становища на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Разсейвате се от гледката, 

разбирам, но на финала сме. 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: Вносителят на докладната записка г-н Алкин 

Неби – кмет на Община Кубрат, предложи да се допълни предложението за решение с 

още една точка със следният текст:  

 „Общински съвет декларира, че:  

- социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще 

бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите 

по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна 

на СНД; 

- предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на 

искането за окончателно плащане от страна на СНД.“. 

 

 Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат с 

проектно предложение "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване 

и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващия дом за стари хора в община 

Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за 

възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на 

инвестиции - BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари 
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хора“ по Програма “ Модернизиране на дългосрочната грижа ” на Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

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 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):  

  По точка седма от дневния ред: Вносителят на докладната записка г-н Алкин 

Неби – кмет на Община Кубрат, предложи да се допълни предложението за решение с 

още една точка със следният текст:  

 „Общински съвет декларира, че:  

- социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще 

бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите 

по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна 

на СНД; 

- предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на 

искането за окончателно плащане от страна на СНД.“. 

 Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Кандидатстване на Община Кубрат с 

проектно предложение "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване 

и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващия дом за стари хора в община 

Кубрат" по  процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за 

възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на 

инвестиции - BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари 
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хора“ по Програма “ Модернизиране на дългосрочната грижа ” на Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

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 по точка седма от 

дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува с 

вдигане на ръка! 

 

Проведе се  гласуване...   

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 445 

 Във връзка с обявена процедура чрез директно предоставяне на средства от 

Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за 

изпълнение на инвестиции - BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и 

доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове 

за стари хора“, финансирана от Програма “Модернизиране на дългосрочната грижа” на 

Националния план за възстановяване и устойчивост е необходимо решение на 

Общинския съвет за подаване на проектно предложение. 

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

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 

съществуващите домове за стари хора“.  

Цел на процедурата: Целта на процедурата е всички съществуващи домове за 

стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за 

качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по 

отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

1. Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за 

социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст 

(съществуващите към момента социални услуги „Дом за стари хора“), във връзка с 

процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в 

съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги 
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(включително ново строителство-изграждане, както и пристрояване, реконструиране и 

преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно 

пространство;  

- Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите 

сгради/помещения; 

- Мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за 

използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, 

охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване 

на енергийни, водни и други ресурси; 

- Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична 

инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за 

монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на 

сградата, предмет на интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано 

да се инсталира и фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с 

оглед обезпечаването на собствените нужди от енергопотребление. 

2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените 

сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване/реформиране – в 

описанието на дейността се посочва само обща стойност на предвидените видове 

разходи. За целите на оценката се прави подробна разбивка на заложените разходи в 

Остойностения списък с предвиденото обзавеждане и оборудване по проекта, 

приложение за попълване към пакета с документи. На етап оценка, оценителната 

комисия ще следи пазарни цени на заложените разходи и в случай на необходимост ще 

пристъпи към редукция на бюджета. Списъкът е приложим единствено за целите на 

процеса по оценка на проектите предложения, като няма да бъде приложение към 

договора за финансиране по инвестицията. 

3. Организация и управление на проекта – дейността е допустима и е в размер до 

3% от допустимите преки разходи, в т.ч. разходи за възнаграждения на персонала по 

администриране на проекта, като не са допустими разходи за възнаграждения на 

текущи служители на общината, (в т.ч. и разходи за инвеститорски контрол, 

включително дължимите осигурителни вноски); разходи за командировъчни пари 

(пътни, дневни и квартирни) на персонала по администриране на проекта; и разходи за 

информация и комуникация. 

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на настоящата процедура са 

свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 

обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база на домовете за 

стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за 

възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда 

за предоставянето на услугата.  

 

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 " Извършване на 

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
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реформиране на съществуващия дом за стари хора в община Кубрат " по 

процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции - BG-RRP-

11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с 

оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана от 

Програма “Модернизиране на дългосрочната грижа” на Националния план за 

възстановяване и устойчивост е необходимо решение на Общинския съвет за подаване 

на проектно предложение. 

 2. Общински съвет декларира, че:  

- социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще 

бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите 

по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна 

на СНД; 

- предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на 

искането за окончателно плащане от страна на СНД. 

 3. 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” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

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

дневния ред е приета. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Преминаваме към точка осма от 

дневния ред. Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Център за обществена подкрепа 

гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне 

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

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

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

 

 

 ПО ТОЧКА ОСМА:  

 Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен 

разпоредител с бюджет, на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един 
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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, по точка осма от дневния 

ред да зачетете становища на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

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

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с 

бюджет, на Център за обществена подкрепа 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: 

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, и вашето становище да 

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

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

на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с 

бюджет, на Център за обществена подкрепа 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! Колеги, въпроси нямате, виждам! Гласуването е 

поименно.  

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Д-р Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Д-р Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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   Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 446 

През 2022 година Община Кубрат изгради специализирана рампа за достъп за 

нуждите на социалната услуга Център за обществена подкрепа гр. Кубрат. Същата е с 

отчетна стойност  5 788,80 лв. (словом: пет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева 

и 80 ст.). Необходимо е прехвърлянето на дълготрайния актив от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат – 

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

завеждането му в баланса на социалната услуга. Прехвърлянето на актива 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 дълготраен 

материален актив – специализирана рампа с отчетна стойност 5 788,80 лв. 

(словом: пет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и 80 ст.), от Община 

Кубрат на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат. 

 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при отписване на актива 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 Център за 

обществена подкрепа гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при завеждане на актива 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. 
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        Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

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

 

 

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

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно точка осма е приета. С пожелания за 

Весели празници и на 22 /двадесет и втори/ декември 2022г., живот и здраве ще се видим на 

благотворителен коледен базар за деца в неравностойно положение. Закривам изнесено 

заседание на Общински съвет – гр. Кубрат. Благодаря Ви! 

 

 

 

          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/ 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 


