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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 40 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 25.01.2023г. /сряда/ в 14:00 

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

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

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

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

Мандат 2019г. - 2023г. 

 

Присъстваха: 21 общински съветници. 

 

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

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

Община Кубрат; служители на общинска администрация – гр. Кубрат; д-р Леман 

Балканджиева – управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат; кметове на 

кметства и медии. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми заместник – кметове на Община Кубрат, 

Уважаеми кметове по населени места,  

Уважаеми представители на общинската администрация,  

Уважаеми граждани, 

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

Кубрат, което е първо за 2023 година, с пожелание за здрава и успешна, разбира се. На 

основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, е свикано това заседание. Имаме кворум от двадесет и един общински съветници 

и може да вземаме законови решения. Предлагам преди гласуването на дневния ред, както 

стана ясно и в комисии, да допълним с три допълнителни точки, които са на основание чл. 

57, ал. 1, т. 2 от нашият Правилник /Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

Мандат 2019г.-2023г./, и са разпратени до всички съветници, и са разгледани в комисии. Ако 

имате въпроси, колеги, сега е момента! Не виждам. Който е съгласен с така предложения 

дневен ред с три допълнителни точки, моля да гласува с вдигане на ръка! 
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Проведе се гласуване...  

 

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

„Въздържал се” – няма, прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Приемане на Годишен отчет за 2022 година за изпълнение на  

Програмата  за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно 

изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, на Алкин Осман Неби, избран за кмет 

на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия № 

175 - МИ от 04.11.2019г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 
Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда 

на територията на  община Кубрат през 2022 година. 

Мирослав Йорданов 

- Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

3. 

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат за 2022г. 

Мирослав Йорданов 

- Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

4. 

Приемане на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на 

областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на 

ромите 2021-2030г. 

Мирослав Йорданов 

- Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

5. 
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Кубрат през 2023г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. 
Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в община Кубрат за 2023 година. 

Мирослав Йорданов 

- Заместник-кмет на 

Община Кубрат 

7. Приемане на Общински План за младежта за 2023 година. 
Мирослав Йорданов 

- Заместник-кмет на 

Община Кубрат 
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8. 

Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Сдружение 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени дейности 

и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” за 2023 година 

съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 
Придобиване на дълготрайни материални активи за 

снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на 

община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. 

Кандидатстване за директно предоставяне на средства по 

процедура BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни 

системи за улично осветление“ Покана 1, с финансиране по линия 

на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния 

план за възстановяване и устойчивост на Република България, 

Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ 

с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на община Кубрат“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

11. 

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение 

„Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни 

форми“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 

– 19.715 на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 

19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, 

традиции, култура и природа“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – Кубрат“ от 

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

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

12. 

Извършване на вътрешни компенсирани промени в одобрената с 

решение на Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на 

необходимите разходи по Закона за местните данъци и такси на 

Община Кубрат за 2023 година. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

13. 
Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето 

предназначение. 

Женифер Пойраз – 

Заместник - кмет на 

Община Кубрат 
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14. 
Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно общо 

събрание на акционерите на “МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ 

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

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

15. Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

16. Изменение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ни ред е приет за това заседание. 

Преди заседанието се чух с Кмета на Община Кубрат, пътува в момента, всеки момент ще се 

присъедини. Предлагам да започнем с втора точка от дневния ред, която докладва г-н 

Мирослав Йорданов – заместник-кмет на Община Кубрат. Относно: Отчет за изпълнение 

на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 

2022 година. Заповядайте, г-н Йорданов - заместник-кмет на Община Кубрат! 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:   

 Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на      

община Кубрат през 2022 година. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Заместник-кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Колеги, да чуем становищата на 

комисиите, които заседаваха съвместно. 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):  
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 Здравейте! 

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

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Отчет за 

изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на  община 

Кубрат през 2022 година. 

 

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-н Мехмед, да чуем и вашето 

становище по точка втора 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: 

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

КЗЕОРМС). 

 

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

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Отчет за 

изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на  община 

Кубрат през 2022 година. 

 

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, г-н Мехмед! Колеги, ако са възникнали въпроси след 

проведените комисии, сега е момента! Не виждам желаещи. Който е съгласен с 

предложената Програма, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 



6 / 74 

  

Проведе се гласуване...   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 448 

Чл. 79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ регламентира 

разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от 

кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4: Програмите се приемат от общинските 

съвети, които контролират изпълнението им, а кметът на общината ежегодно внася в 

Общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда /чл.79, ал.5/. 

Отчетите по ал. 5 се представят за информация в РИОСВ. 

Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и 

изпълняват от кмета на общината за територията на съответната община /чл. 52, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците-ЗУО/. Те са неразделна част от общинските 

програми за околна среда. 

Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите 

по отпадъците на съответната община се представя пред органа, приел програмите и се 

изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите /чл. 52, ал. 9 

от ЗУО/. 

В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има 

изготвени Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2021-

2027 г., приета с Решение № 169 от Протокол № 14/22.12.2020г. на Общински съвет - 

Кубрат, неразделна част от която е Програма за управление на дейностите по 

отпадъците на Община Кубрат за периода 2021-2027г., приета с Решение № 168 от 

Протокол № 14/22.12.2020г. на Общински съвет - Кубрат. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 2 и 

ал. 9 от ЗУО, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на дейностите по 

отпадъците на Община Кубрат през 2022г., който е неразделна част от Отчета за 

изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община 

Кубрат през 2022г. 

 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” – 16 (шестнадесет), „против” – 5 (пет), 

„въздържал се” – няма. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Въздържали се“ – няма, с петима - „Против“, с 

шестнадесет гласа - „За“, Отчета за изпълнението на Програма за опазване на околната среда 

на територията на община Кубрат за 2022 година, е приета. Г-н Йорданов, като сме 

започнали, преминаваме към следваща точка от дневния ред - точка трета. Относно: 

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2022г. Заповядайте! 

 

 

 

 ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

 Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2022г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Заместник-кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Г-н Байрактаров, заповядайте с 

вашето становище – 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: 

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2022г.  

 

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. 

 



8 / 74 

  

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

чуем по точка трета от дневния ред, заповядайте – 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: 

 

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

КЗЕОРМС): 

 Г-н Орхан Бедиханов – общински съветник в Общински съвет - гр. Кубрат, 

предложи към Годишният отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Кубрат за 2022г., да се добавят и други данни, като брой потърпевши /ухапани/ от 

безстопанствените кучета лица и ако има образувани дела, да фигурира и тяхната 

бройка. 

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

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

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2022г.  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Преди да преминем към питания и въпроси, 

г-н Йорданов, имате яснота за допълнението към отчета, така гласувания отчет в комисии, 

заповядайте!  

 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Уважаеми общински съветници, като допълнение към отчета 

предлагам да се запише: През 2022 година в общинска администрация са входирани две 

писма за ухапани от бездомни кучета и са образувани две съдебни производства, които са 

висящи към настоящият момент. По отношение на тези кучета от страна на служителите на 

Общината и сдружението, са предприети мерки, предвидени в Закона за защита на 

животните, Програмата и Наредбата на Община Кубрат за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, както и от фирмата изпълнител по договора. Относно стойностите 



9 / 74 

  

на делата: по първото дело искът е за - 5 000 /пет хиляди/ лева, по второто дело искът е за - 

3000 /три хиляди/ лева. Благодаря!  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Йорданов! Колеги, въпроси по точка трета от дневния 

ред? Г-жо Мустафова, заповядайте! 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: По точка трета от дневния ред вчера на комисии предложих 

ефективни, дългосрочни мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

които не чух да бъдат допълнени в отчета. Не беше само това, което г-н Бедиханов 

предложи. Да се премине към задължителна регистрация на всички домашни кучета, да се 

предвидят срокове, в които това да се случи и ако има граждани, които не са регистрирали 

своите кучета, да се налагат санкции. Предложих непопулярни мерки за справяне със 

ситуацията с безстопанствените кучета, защото проблемът е много сериозен и е открай 

време. Ако трябва Общината да предвиди някаква сума за кастрация на част от животните, 

чиито стопани искат кастриране, да се предвидят някакви помощи за тези хора. Има начини, 

има дълготрайни и по-ефективни мерки в Програмата, не чуваме в отчета, не чуваме нищо, 

което да е ефективно. Не се осъществява адекватен контрол върху популацията. Всяка 

година един и същ отчет, в който няма нищо, което да е ефективно. Сега ще ми кажете, 

задължителна регистрация има, да ама никой не си регистрира животното. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Като приключите дайте сигнал да мога да разбера, като приключите. 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Трябва да ги задължите, да! Трябва да задължим гражданите, 

който има домашен любимец - куче, трябва задължително да си регистрира животното. Това 

значи да бъде чипирано, да се знае, когато има навън кучета без ушна марка, че принадлежат 

на някого. Трябва да си го прибере и съответно да си го регистрира. Дали ще бъде също 

минимална такса, дали няма да има такса пък съответно, ако в обявеният срок не си го е 

регистрирал, тогава ще му се наложи санкция. Това да се предвиди в Отчета, като мерки, 

които трябва да бъдат предприети. Да почнем от някъде просто. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: И аз имам един въпрос. През 2019 година с ПМС, са отпуснати 

100 000 /сто хиляди/ лв. за изграждане на приют за кучета, през 2019 година. В момента сме 

2023 година, ние в Отчета всяка година виждаме, че този приют или е в процес на 

регистрация, или е в процес на строене, но все още този приют явно не работи. Въпросът ми 

е, явно скоро ще заработи този приют, ще има ли ефект след пускане на този приют и какъв 

ще е той, правен ли е анализ въобще? Защото гражданите наистина си мислят, че след 

пускане на този приют изведнъж с магическа пръчка ще изчезнат от града. Това ми е 

въпросът. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Бедиханов! За мерките, които предлага г-жа 

Мустафова специално в отчета няма как да бъдат включени, по-скоро трябва да бъдат 

включени в Програмата. И понеже вече се протоколира това ваше изказване, редно е и 

хубаво, разбира се, да го систематизирате и да го направите по-официално предложение, 

като примери и начин и оттам нататък да се обсъжда в самата Програма и да устоявате тази 

ваша позиция, разбира се. А до втория въпрос, г-н Йорданов, заповядайте, за приюта и 

изобщо начина на работа, думата е ваша!  

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Защо се забави лицензирането на приюта за безстопанствените 

кучета?! Самият приют е готов! С него нямахме особени драми и отклонение, по-скоро 

проблемът беше в едно от изискванията на Българска агенция по безопасност на храните 

/БАБХ/, към приютите да има автомобил за транспортиране на тези кучета. По ПМС, което е 

отпуснато за тази дейност, сумата, която е отделена за такова транспортно средство, видяхме 

големи затруднения за намиране на кандидати, които да го доставят. Доколкото си спомням, 

мисля, че бяха три обществени поръчки, които се провалиха поради липса на желаещи да 

доставят такъв вид транспортно средство. Предполагам знаете, обществените поръчки са 

доста продължителни във времето, срокове за обжалване, изчаквания, така че голяма част от 

забавянето на лицензирането на приюта е точно заради транспортното средство, което трябва 

да има към приюта. Но вече е налично. А относно ефекта, както казахте, г-н Бедиханов, с 

магическа пръчка няма как да се случат нещата. Идеята е да можем да отстраним от улиците 

агресивните и опасните кучета, поетапно и всички останали в един по-продължителен 

период. Идеята е да няма опасност за гражданите. Приютът да бъде за кучета, които са 

наистина опасни. Там вече са сдружението - германо-българското сдружение, трябва да се 

вземе решение, да се вземат мерки, относно тези кучета, които ние ще прибираме, как ще се 

процедира с тях. Това е идеята. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Йорданов! Други желаещи, колеги? Въпроси? Г-жо 

Борисова, заповядайте! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Въпросът ми е към вносителя на докладната. Има ли информация 

колко долу-горе жалби са постъпили от граждани във връзка с проблеми с безстопанствените 

кучета на територията на Общината? Как се движи производството, когато органът е сезиран 

с въпроси и съответно какви са мерките и действията, които се предприемат във връзка с 

депозирането на тези жалби, които жалби нали стигат само и единствено до Общината, а не 

тези, които коментирахме, които се развиват в съдебна зала? Това е въпросът ми. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Йорданов! 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: За изминалата 2022 година, са постъпили шест жалби в Община 

Кубрат, относно агресивни и опасни кучета. По Наредба и по Правилник, при сигнал и 
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жалби, ние се свързваме със сдружението и те отреагират в рамките на двадесет и четири 

часа на тези сигнали. Какво се случва – идват, законовият ред го знаете, кучето се взема. Ако 

не е регистрирано, му се издава паспорт, минава през обезпаразитяване, кастриране, ако е 

чипирано или маркирано, прави се повторна процедура срещу бяс и други заболявания и в 

съответният срок се връща по местата, от където са взети, освен ако не се намира в зони 

близо до училища, детски градини, здравни заведения и така. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, ви г-н Йорданов! Други желаещи, колеги, по точка трета? 

Въпроси? Не виждам. Който е съгласен с така представеният Годишен отчет за изпълнение 

на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат за 2022 година, моля да гласува с вдигане на ръка! 

  Проведе се гласуване... 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 449 

 Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните и обхваща периода 2021-2025г.  

              Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за 

действие на територията на община Кубрат, за периода 2021-2025г., цели постигане на 

здравословна среда за гражданите, установяване на дългосрочни и ефективни мерки, 

които да доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на общината.  

              Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със Сдружение „Германо- 

българска помощ за животните“ - гр. Русе: за залавяне, транспортиране, кастрация, 

вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на микрочип и 

ушна марка, връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета, издаване 

на паспорт със снимка за всяко куче с отразени всички извършени манипулации, въвеждане 

на информацията за обработените кучета в интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните. 

  

               На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл. 40, ал. 4 от Закона за 

защита на животните, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 I. Приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Кубрат за 2022г. /съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото 

решение/.  
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           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

„въздържал се” – няма. 

 

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

нула - „Въздържали се“, точка трета е приета, колеги. Връщаме се към точка първа от 

дневния ред, относно: Приемане на Годишен отчет за 2022 година за изпълнение на 

Програмата  за управление  за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 

44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин 

Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна 

комисия № 175 - МИ от 04.11.2019г. Заповядайте, г-н Неби – кмет на Община Кубрат! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Приемане на Годишен отчет за 2022 година за изпълнение на Програмата  за 

управление  за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Осман Неби, 

избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия № 175 

- МИ от 04.11.2019г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Първо, извинявайте за закъснението! Уважаеми г-н Председател 

на Общински съвет – гр. Кубрат, Уважаеми заместник – кметове, Уважаеми съветници, 

Уважаеми кметове по населени места, Уважаема директор на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. 

Кубрат, администрация и граждани, за много години! Да сме живи и здрави пожелавам на 

всички. 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

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

Г-н Байрактаров, заповядайте по точка първа от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, 

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

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 
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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: Приемане на Годишен отчет за 

2022 година за изпълнение на  Програмата  за управление  за периода 2019-2023 година, 

съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, на Алкин Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с 

Решение на общинска избирателна комисия № 175 - МИ от 04.11.2019г. 

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-н Мехмед, 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). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС). 

 

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

така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишен отчет за 

2022 година за изпълнение на  Програмата  за управление  за периода 2019-2023 година, 

съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, на Алкин Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на 

общинска избирателна комисия № 175 - МИ от 04.11.2019г. 

 

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; 
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Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси, ако са възникнали след 

комисии по точка първа от дневния ред? Сега е момента. Не виждам желаещи, който е 

съгласен с точка първа от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване...   

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 447 

 Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет 

програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на 

клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 

изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския 

съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.  

                  С Решение № 10 от Протокол № 2 от 28.11.2019г. на Общински съвет - 

Кубрат е приета Програма за управление за периода 2019-2023 година, съгласно 

изискванията на чл. 44, ал. 5 от закона за местното самоуправление и местната 

администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с решение на 

общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019г. В същата са описани 

основните, цели, приоритети и дейности за изпълнение и очакваните резултати, 

свързани с развитието община Кубрат.  

          През изминалата 2022 година се положиха големи усилия за постигане на 

заложените в програмата основни цели. Всички дейности по програмата се изпълняват, 

като през 2022г. отново се наблегна на изпълнението на проекти, свързани с 

подобряването на техническата и социалната инфраструктура и на проекти със 

социална насоченост.  Работи се и в насока преодоляване на последиците от 

разпространението на заразата от COVID-19, превърнала се в пандемия в световен 

мащаб. 

        

 Във връзка с  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 

44, ал. 5, изречение 3 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

  1. Приема Годишен отчет за 2022 година за изпълнение на Програмата  за 

управление  за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби, избран 
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за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия № 175-МИ от 

04.11.2019г. 

 

       Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

             

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ – петима, „Въздържали се“ – няма, с 

шестнадесет гласа - „За“, точка първа е приета. Г-н Бедиханов, заповядайте! Обяснение на 

отрицателен вот ли? 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте! 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искам да обясня защо гласувах „Против“. Ако не се лъжа, г-н Неби, 

това е последният Отчет, който представяте пред нас за този период. Аз лично очаквах да е 

по-детайлен този отчет, не толкова кратък и за мене той е непълен. Защо, ще ви кажа, защо! 

В програмата за управление за периода 2019-2023 година, може да намери всеки на сайта на 

Общината програмата е качена, седем страници е програмата. Разработена е на база 

предизборната програма на г-н Неби, която бе представена пред избирателите и в която са 

включени поети ангажименти към жителите на общината. Така почва програмата. 

Припомням на г-н Неби, те са шестнадесет точки и дейности, които е поел като ангажимент 

към избирателите, за които според мене няма нищо в отчета, за повечето случаи. Първа 

точка: „Диалог със свободните и активни граждани и т.н. и т.н.“, нищо споменато в отчета. 

Има ли такъв диалог, няма ли. Съдейки по това, което се случи в тази зала с една активна 

гражданка, какъв диалог е водено, предполагам затова не е описан в отчета какъв диалог се 

води с гражданите. Втора точка: „Ще се наблегне основно върху подобряването на 

качеството на човешките ресурси чрез непрекъсната квалификация и преквалификация на 

човешкия ресурс“. Има нещо споменато в отчета. Да речем по втора точка сте предприели 

мерки. Трета точка: „Помагане на хората в неравностойно положение, чрез включването им в 

програми за заетост“. И тука има нещо споменато в отчета. Четвърта точка: „Подобряване 

качеството на предоставяните услуги на територията на общината чрез модернизиране на 

съществуващата база за предоставяне на здравни и социални услуги, разширяване кръга на 

предоставяните услуги, разкриване на нови социални услуги, създаване на равни 
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възможности за хора с увреждания за заетост и интеграция на пазара на труда“. Има нещо 

споменато в отчета. Пета точка: „Запазване и подпомагане при нужда на общинската „МБАЛ 

- Кубрат“ гр. Кубрат“. Има минимални дейности, описани в отчета за „МБАЛ - Кубрат“ гр. 

Кубрат. Шеста точка: „Оптимизация в сферата на образованието с цел подобряване на 

качеството“. Нищо такова не виждам в отчета. Или няма дейности, извършвани по тази 

точка, или някой е забравил да ги напише в отчета. Седма точка: „Развитие на културата и 

спорта чрез разширяване на кръга на извършваните спортни и културни мероприятия“. Нищо 

споменато! Аз мога да допълня, че даже мисля че изгонихме един от най-добрите треньори. 

Осма точка: „Модернизиране на транспортната инфраструктура, гарантиране на сигурност 

по улиците в населените места. Разработване на мащабна програма за рехабилитация на 

пътната и улична мрежа в Община Кубрат“. Има подробно описание, мисля че четиридесет 

точки има, колко улици са асфалтирани и какви частични ремонти са правени. Възниква 

въпросът какво е качеството на асфалтираните улици и какви частични ремонти са правени. 

Хората виждат какво е качеството. Но не виждаме такава мащабна програма за 

рехабилитация на пътната мрежа и никога не сме виждали такава програма. Явно всичко се 

прави по отчет, улица по улица и то без съгласието на местните кметове. Девета точка: 

„Подобряване на благоустройството и комуникационната свързаност, включително 

обновяване и развитие на градската среда чрез изграждане на изкуствени ландшафти и 

архитектури, създаване на зелени площи и терени около междублоковите пространства и 

реконструкция“. Много хубаво обещание. Аз поне досега не съм виждал нещо да се прави в 

тази насока и нищо няма в отчета, че правено. Десета точка: „Създаване на благоприятни и 

подкрепящи условия за развитие на бизнеса и съживяване на икономиката, включително чрез 

водене на активна политика“. Няма нищо споменато в отчета. Предполагам, че и няма нищо 

правено. Единадесета точка: „Ефективно управление на общинската собственост. По-добро 

стопанисване на общинското имущество. Определяне на  ясни и конкретни правила за реда и 

начина за настаняване в общински жилища. Оземляване на малоимотни и безимотни 

граждани със земи от общинския поземлен фонд“. За четири години аз такова нещо не съм 

виждал. Иначе е хубаво обещание, наистина, да се оземлят такива наши съграждани и няма 

нищо в отчета за тази дейност. Дванадесета точка: „Опазване на околната среда, 

включително чрез осигуряване на чиста, зелена и красива среда в града и селата, 

подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, подобряване на системата за 

разделно събиране“. Нищо! В отчета няма нищо! Аз бих допълнил тука, че отначало на 

мандата ви разходите за сметоизвозване и сметопочистване, са се покачили от 800 000 

/осемстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Ще видим по нататък в едни 

други отчети как правим всичко възможно, за да излиза по-евтино, тая дейност да излиза по-

евтино, но фактите са факти – от 800 000 /осемстотин хиляди/ на 1 000 000 /един милион/ 

към тази година. Тринадесета точка: „Опазване на природното и културно-историческо 

наследство, включително чрез: обогатяване съдържанието на културния календар на 

общината“. Няма нищо в отчета. Четиринадесета точка: „Подобряване качеството на 

административното обслужване на гражданите и бизнеса и изграждане и развитие на е-

администрацията“. Отново нищо в отчета. Петнадесета точка:  „Повишаване на 

прозрачността и отчетността в дейността на администрацията, включително управление на 

публичните средства /бюджетните средства на общината/“. Отново нищо в отчета. И 

шестнадесета, последна точка: „Развитие на партньорства с частния сектор, 
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неправителствения сектор и местната общност“. Нищо споменато в отчета. Най-вероятно и 

нищо правено през мандата. И накрая програмата завършва: „Периодът за постигане на 

целите и изпълнение на дейностите е 2019 – 2023 година.“. Е вече сме 2023 година! Според 

мене целите не са постигнати. Скоро избирателите ще дадат оценка, за това да ли сте 

изпълнил обещанията, които сте дали. Благодаря! 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Бедиханов! Г-н Неби – кмет на Община Кубрат, имате 

право на отговор. Заповядайте! 

 

 АЛКИН НЕБИ: Да, да! Естествено, всеки си има виждания. Наистина избирателят ще каже. 

Оптимизация на образованието: В Севар сме сменили на първи и втори етаж с PVC дограма 

всичкото остъкление, където, откакто е училище, не е правено никакъв ремонт. В Бисерци на 

основното училище, са сменени дограмата. СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, е със санирано 

дясно крило и само едната част остана. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие сериозно ли? Това го смятате за оптимизация? 

 

 АЛКИН НЕБИ: Е какво е?! От там се печели – спестява се газта, от там остават пари за 

други дейности на самото училище. 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Не е, г-н кмете, ако позволите...  

 

 АЛКИН НЕБИ: За спорта: Хандбал – сума ти турнири сме правили, поддържаме 

подготовката на децата, освен хандбал има танцова група, има футбол, има и бойни изкуства. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, не! Явно не сте ме разбрали. Аз казах, че в отчета ви няма нищо 

по тези точки. Не сме се разбрали, аз просто прочетох, че в отчета няма, отчета гласуваме в 

момента. 

 

 АЛКИН НЕБИ: От десет листа отчет: Мащабна програма за пътища – Сеслав - Горичево за 

пет цяло и осем милиона, рехабилитация и изцяло нов път. В годините на мандата поне по 

500 000 /петстотин хиляди/ лева минимум, са похарчени за общински пътища със знанието 

на кметовете, не е без знанието на кметовете, като не е отделено нито едно село. 

Междублоково пространство: „Хан Кубрат“ е обновено; „Вела Пискова“ е обновена, за 

зелени площи говорим. Градинката пред яслата е обновена; „Черното лале“ е обновено; 

„Нищо“ - казвате! Оземляване на малоимотни – миналата година дадохме на влизане в 

Мъдрево лявата страна на населението с три години ли беше, с две години ли гратис. 
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 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз пак казвам, няма го в отчета ви. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Може да го няма, но казвате „Нищо“! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, да. Казвам го, в отчета ви го няма. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Сметосъбиране: в момента сме с трети камион, един от които е чисто нов. 

Само за миналата година сме купили сто „Карнобатски кофи“ със сто и десет броя „Бобър“. 

Всяка година купуваме и обновяваме контейнерите. Електронното управление: Имаме сайт, 

където вече могат да се гледат и данъците и да се плащат по банков път. А комуникацията с 

клубове на пенсионери, читалища – сме в постоянна комуникация, с клуба на инвалидите. 

Това според мене е нещо! 

  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Други въпроси, колеги? Няма. Гласувахме 

точката, само за уточнение, отчета е за 2022 година, преди края на мандата може би, ще се 

отчете и периода за 2023 година. Има още време, г-н Бедиханов, за предизборни обещания и 

кампании. Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред, това е точка четвърта, 

относно: Приемане на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. Докладва г-н 

Мирослав Йорданов – Заместник-кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

  ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

 Приемане на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Заместник-кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

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

по точка четвърта от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

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

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

 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

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

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

постоянните комисии, единодушно подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Приемане на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на 

областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. 

 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

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

становище по точка четвърта от дневния ред, 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: 

 

 ОРХАН МЕХМЕД (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: Приемане на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на 

областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. 

 

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 па точка четвърта? Не виждам. Който е 

съгласен с така предложения план за действие, моля да гласува с вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване...  
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 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 450 

            Планът за действие на община Кубрат се приема в изпълнение на Областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация и има за цел да анализира 

ситуацията в общината към момента и да планира дейностите, в изпълнение на 

националната политика по приобщаване на уязвими граждани.  

            - Целите, които се поставят: Планът посочва основни приоритети на местната 

политика в тази сфера, задачите пред местната власт и местната общност към 

разрешаване на потребностите на групите в риск.  

             - Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:- 

Проектът на план за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната стратегия 

за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, не изисква допълнителни 

средства освен утвърдените в бюджета и предвидените средства по националните 

програми.  

              - Очаквани резултати: - Повишено качество на образование на учениците в 

уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и 

за ученици в сходна ситуация ; - Повишена здравна и екологична култура на учениците 

и младите хора в кварталите; - Намалена безработицата сред малцинствата;  

              - Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът на план за 

действие на Община Кубрат в изпълнение на областната стратегия за равенство, 

приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., е съобразен с актовете на правото на 

Европейския съюз 

Годишният план е публикуван на сайта на  Община Кубрат на 09.12.2022г. В 

законовият 30-дневен срок, не са постъпили предложения, възражения и становища. 

 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет – 

гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема План за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. /съгласно 

Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение/. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.   

 

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

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

приета. Преминаваме към точка пета от дневния ред. Относно: Програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в община Кубрат през 2023г. Докладва г-н 

Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

  Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община 

Кубрат през 2023г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, заповядайте за 

становища на двете комисии  по точка пета - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

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

КСДОЗКСВ):  

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

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Кубрат през 2023г. 

 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, моля за становища по 

точка пета от дневния ред, 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). 
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 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

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

КЗЕОРМС):  

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

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

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община 

Кубрат през 2023г. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, сега е момента за въпроси по точка 

пета от дневния ред. Не виждам такива. Който е съгласен с така предложения вид на 

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Кубрат 

през 2023 година, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 Проведе се гласуване...  

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 451 

 Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 

Общинският съвет ежегодно приема годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се 

приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и 

може да бъде актуализирана през годината 

На основание чл. 3а, ал. 3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Общински съвет Кубрат, 

проектът на Програмата е публикуван  в сайта на Община Кубрат  на 30.11.2022г. за 

период от 30 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. 

           В рамките на тридесетте дни след публикуване на проекта на годишната 

Програма е постъпило едно заявление с вх. № УД-02-21-1190 / 21.12.2022г. за 

закупуване на общински поземлени имоти в регулация. Предлагам двата урегулирани 

поземлени имота - обект на заявлението, находящи се  в с. Звънарци, кв. 6, а именно: 
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УПИ I-84,  с площ 1 720 кв.м. и УПИ II-85, кв.6, с площ 1 310 кв.м. да бъдат допълнени 

към годишната Програма в раздел «Б. Имоти, които Община Кубрат има намерение 

да продаде през 2023 година». 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 3а, ал. 2 от 

Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, Общинският съвет -  гр. Кубрат                                                 

Р Е Ш И:  

 1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Кубрат през 2023г. /съгласно Приложение № 1, неразделна 

част от настоящото решение/. 

 

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” – 16 (шестнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С шестнадесет гласа - „За“, с пет гласа - 

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

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат 

за 2023 година.  Докладва г-н Мирослав Йорданов - Заместник-кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат 

за 2023 година. 

Докладва: Мирослав Йорданов - Заместник-кмет на Община Кубрат  

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

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

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! 
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 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат 

за 2023 година. 

 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

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

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

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

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

 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

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

КЗЕОРМС):  

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

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Кубрат за 2023 година. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси ако са възникнали след 

обсъждането в комисии? Г-жо Цонева, заповядайте! 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз нямам въпрос, по-скоро пише, че документът е отворен, нали така? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Това че не са постъпили предложения, не е фатално. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е към днескашна дата. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз силно се надявам да седнат всички в действителност всички читалища, 

имам предвид всички, защото това, което е представено за мене е план на кубратското 

читалище, което в действителност е много активно и не знам, не всичко се отразява. Отразяват 

се за съжаление само дейностите, на които присъства общинското ръководство и съответно 

медията да ги отрази. Много от тях се пропускат и хората вероятно нали не знаят. Това като 

забележка, ако искате го приемете. И все пак ние живеем в смесен район и е хубаво да има 

баланс. Например, нищо против, разбира се, празникът на християнското семейство. Как го 

отбелязват в Мъдрево? Пише по населени места. Байрам – и двата, дали се отбелязват, защото 

са включени в програмата или хората си ги празнуват, и как, по какъв начин това влиза в 

програмата. Това е религиозен празник. Хубаво е да седнат в действителност всички читалища 

заедно и да обсъдят, да седнат заедно и да обсъдят, и да има един реалистичен баланс. Също, 

както предложих на комисиите, е хубаво да включите, в желанието да интегрирате ромите, аз 

мисля, че също има какво да предложат за включване в този културен календар. Все още има 

медиатори, нали така? Може също да ги поканите и да има баланс и да изглежда една 

реалистична програма за мен. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Приключихте ли? 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Понеже споменахте действително да се съберат, ще дам думата на 

началник - отдела Здравко Вутов, заповядайте! 
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ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: Здравейте на всички! Г-н Председател на 

Общинския съвет, г-н Кмет, Заместник – кметове, уважаеми представители на Общинския 

съвет, ще се опитам да бъда кратък. Бихме могли по друг начин да правим общинската 

програма за развитие на читалищната дейност, което е доста по-обемно. Аз разполагам с 

плановете на всички читалища, за работата им за следващата година и бих могъл да 

публикувам всеки един документ, за да можете нагледно да видите какви са предвидените 

неща. Можем да направим и по този начин. Опитвам се да направя по сбито и да обхванем 

само по-значимите неща. По отношение на това дали се празнуват религиозните празници, 

всички читалища имат някакви мероприятия или правят някакви концерти по време на 

Байрама, в селище където има предимно мюсюлманско население. При нас по Велик ден има 

такива неща, съответно по читалищата се правят програми по населените места. Ако желаете 

за в бъдеще можем да процедираме по този начин. Да публикуваме, виждал съм, че някъде го 

правят и така, програмите на всички читалища, за да може да си правите справка, относно 

всички мероприятия, които са заложени по дати. Не е проблем, бихме могли да го направим, 

впоследствие и да ги кача. Мога да ги добавя, не е проблем. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз не ви надзиравам, аз нито пък ви упреквам. 

 

 

ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: Не, в такъв смисъл, ако искате да могат 

хората да са информирани за всичко, което е предвидено в Общината, ще могат да видят. 

Съгласен съм да го направя. В Мъдрево например да кажат през годината на тази дата какво 

предстои. Защото го /с. Мъдрево/ споменахте. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Ами аз споменавам, защото знам, че там засега не живеят християни, а 

пише по населени места, но това беше само един пример. Аз не упреквам никого, аз съм 

запозната с дейността. Това че няма информация, не е ваша работа да информирате. Аз мисля, 

че сте достатъчно ангажиран с организацията. Друг има за задача да информира. Аз просто 

помолих да има баланс, за да е по-реалистично, това не е само мое мнение. Хората се 

изненадват, където има смесен район... примерно има селищни празници, които са към 

селските читалища. Просто помолих за един балансиран такъв документ. Нали би било, би 

изглеждало реалистично и би удовлетворило нуждите на трите общности, за които твърдим 

навсякъде, че живеем в мир и разбирателство, не е ли така? 

 

 

ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: Стъпвам на базата на това, което ми се 

представя като моментна информация. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Съгласна съм, но се съгласете и вие, че това в действителност е така и от 

сега нататък да помислите за това. 

 



27 / 74 

  

ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: Пробвахме да работим заедно, даже преди 

години бяхме писали някакви програми, бяхме ги включили във фестивала „Божурите“. 

Имаше един младеж, който се занимаваше, тогава беше по-активен, но не знам дали 

съществува обаче това сдружение. Нито са влизали в контакт с мен, нито съм ги срещал 

някъде в пространството. По едно време опитвахме да правим танцови състави в Сеслав. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Има хора в областта, ние поканихме в училище много изключително 

начетен господин, който се занимава с тези въпроси. Има от Сеслав, не знам дали знаете, има 

човек от Сеслав, който работи в Брюксел, точно на европейско равнище с тези въпроси и би ви 

бил от голяма полза. 

 

 

ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: Нямаме такава информация, поне аз не 

знам. 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Ето, затова казвам. 

 

 

ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: С удоволствие, но никой не е опитал да 

влезе в контакт с нас, за да предложат нещо. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим за разискванията. Благодаря ви, г-н Вутов! Пропуснахте 

да споменете, че преди да се формира програмата се прави среща със секретарите на 

читалищата, нали така?  

 

 

ЗДРАВКО ВУТОВ /началник - отдел „ПКТО“/: Да. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И всички заявяват какво е в тяхната програма и както вие обяснихте 

по накратко се описва в програмата на Община Кубрат. Ако няма други желаещи, колеги, ще 

преминем към гласуване, за приемане на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Кубрат за 2023година във вида, който е публикуван, и е чакала тридесет 

дена за предложения. Ако има такива, както в комисии, г-жа Мустафова, предложи и ще го 

направи, може да се допълни. 

 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Може ли да добавя само? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте, по-накратко! 
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НЕВИН МУСТАФОВА: Предложението вчера в комисии беше да се предвиди в културният 

календар на Общината, да се чества и Световният ден на книгата и авторското право на 23 

април. Г-н Вутов, каза, че ще го предвиди. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, благодаря, ви! Колеги, преминаваме към гласуване. Който е 

съгласен с така предложеният вид на програмата, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се  гласуване... 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 452 

 Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 

2023г. се приема в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз 

основа на направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения 

за дейността им през 2023 година и е съобразена със стратегическите документи за 

развитие на Община Кубрат. 

В община Кубрат са регистрирани 15 читалища. Те са вписани в регистъра на 

народните читалища към Министерство на културата. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2023г. цели развитие и обогатяване на културния живот, социалната 

и образователната дейност в населените места от община Кубрат, съхраняване на 

местните обичаи и традиции, разширяване на знанията на населението и 

приобщаването му към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, 

поддържане и утвърждаване духа на националното самосъзнание. 

Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за 

развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Кубрат. Съгласно чл. 26, ал. 

2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30-дни, Общински 

съвет - Кубрат е предоставил възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения, мнения и препоръки по проекта.  

Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Кубрат и на 

Общински съвет – гр. Кубра на 11.11.2022г. В законовия срок, предложения не са 

постъпили. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 26а, 

ал. 2 от Закона за народните читалища, чл. 8 и чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове /ЗНА/,  Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Кубрат за 2023г.“ /съгласно Приложение № 1 - неразделна част от 

настоящото решение/. 
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 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” – 17 (седемнадесет), „против”– няма, 

„въздържал се” – 4 (четири). 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. Със седемнадесет гласа „За“, „Против“ – няма, с 

четирима - „Въздържали се“, точка шеста е приета. Преминаваме към следваща точка от 

дневния ред. Относно: Приемане на Общински План за младежта за 2023 година. 

Докладва г-н Йорданов - заместник-кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 ПО ТОЧКА СЕДМА:  

 Приемане на Общински План за младежта за 2023 година. 

Докладва: Мирослав Йорданов - Заместник-кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Колеги, моля за становища на 

комисиите! Г-н Байрактаров, по седма точка от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, 

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

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 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: Общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на 

Общински План за младежта за 2023 година. 

 

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

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така! Благодаря ви, г-н Байрактаров! 

 

  

 ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: След гласуване и приемане на тази точка, ще помоля за 10-

минутна почивка. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Г-н Мехмед, да чуем становището, че бързаме за почивката, 

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: 

 

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

КЗЕОРМС):  

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

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

Приемане на Общински План за младежта за 2023 година. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси, относно общинския план 

за младежта за 2023 година? Не виждам такива. Който е съгласен с плана, моля да гласува с 

вдигане на ръка! 

Проведе се  гласуване...   
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 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 453 

 Съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта /ЗМ/, ежегодно кметовете на 

общини предоставят на областните управители, Общинския годишен план за младежта 

за текущата година и отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на общината за предходната година. 

 Съгласно чл. 16 от Закона за младежта: Общинският план за младежта се приема 

от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с 

общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, където такъв е създаден. 

 Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската 

политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в 

съответствие с Националната стратегия за младежта. 

 Общинският план за младежта съдържа: 

1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община; 

2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането им; 

3. описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната 

стратегия за младежта; 

4. организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта; 

6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 Областния управител изготвя областния план за младежта като обобщава 

общинските планове за младежта. Обобщената информация от областните 

администрации се подава в Министерство на младежта и спорта. 

  Планът е публикуван на сайта на Общински съвет и Община Кубрат на 

15.12.2023г. и в законовия 30- дневен срок, не са постъпили предложения, възражения и 

становища. 

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

връзка с чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема Общински План за младежта за 2023г. /Съгласно Приложение 1 - 

неразделна част от настоящото решение/. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – 5 (пет). 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С шестнадесет гласа - „За“, „Против“ – няма, с 

петима - „Въздържали се“, точка седма от дневния ред е приета, колеги. Почивка обявявам – 

10 минути! 

 

 

10-МИНУТНА ПОЧИВКА  

ОТ 15:05 ЧАСА ДО 15:15 ЧАСА! 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, продължаваме след почивката с пълен кворум. Точката е  

осма, която трябва да разгледаме. Относно: Издаване на запис на заповед от Община 

Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Сдружение 

„Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” за 2023 година съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Докладва г-н Неби – 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте!  

 

 

 ПО ТОЧКА ОСМА:  

 Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група Завет – 

Кубрат“ за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” за 2023 година 

съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 

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

райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, становища на комисиите по точка 

осма. 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: 
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 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: Издаване на 

запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане за Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени 

дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” за 2023 година съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

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

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

  

 

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

 

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

КЗЕОРМС):  

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

комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Издаване на 

запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане за Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени 

дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” за 2023 година съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Точката беше подкрепена единодушно от всички в 

комисии. Въпроси, колеги, ако са възникнали? Не виждам такива. Гласуването е поименно. 

Обаче преди да зачета имената, за да не се чудите, въз основа на издадено Решение № 2 от 

31.10.2022 година от длъжностно лице по гражданско състояние на Община Кубрат, е 

допуснато възстановяване на името на г-н Веселин Йосифов Алеков на Сезгин Юсуф Али, и 

е отразено в поименното гласуване промяната. Зачитам имената ви по списък...  

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов За 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова За 

12 Нина Цонева За 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов За 

15 Петко Петков За 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 454 

            В деловодството на Община Кубрат е постъпило писмо с Изх. № 

119/20.12.2022г. от г-жа Халиме Мехмедова - Председател на УС на „МИГ Завет - 

Кубрат“ относно: издаване на запис на заповед от община Кубрат в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане за 2023 г. за Сдружение „Местна 

инициативна група Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 

22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране 

на стратегия за ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

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

           Максималната възможна сума на авансово плащане за 2023г., която може да 

получи МИГ Завет – Кубрат, е 100 149,60 лв. (сто хиляди сто четиридесет и девет лева 

и шестдесет стотинки), предвид заявената финансова помощ в размер на 200 299,21 лв. 

(двеста хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и една стотинки). 

           Предстои подаване на заявка за авансово плащане в ДФ „Земеделие“, като в 

задължителния набор от придружителни документи трябва да бъдат включени: 

- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на 

заповед; 

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от 

Публичноправен орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от 

стойността на заявеното авансово плащане за срока за изпълнение на 

инвестицията/ дейностите за 2023 г., удължен/и с 6 месеца. 

             Посочената запис на заповед, издадена от Община Кубрат, следва да 

обезпечава 50 % от размера на заявената авансова помощ –  50 074,80 лв. (петдесет 

хиляди и седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки). 

           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено между Управляващия орган на 

ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ “, със 

седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 

176021311, представлявано от Халиме Добруджан  и Заявление №19-19-2-01-

11/28.09.2022 г. от Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ до 

Ръководителя на ОУ на ПРСР 2014-2020 г. за одобрение на планирани дейности и 

разходи за 2023 г., Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Кубрат  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  

размер  до 50 074,80 лв. (петдесет хиляди и седемдесет и четири лева и осемдесет 

стотинки) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане за 2023 г. 
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на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 

28.09.2022г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г., по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016г., Заповед № РД 09-932/ 

21.11.2016г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

Заявление №19-19-2-01-11/28.09.2022г. от Сдружение „Местна инициативна група 

Завет – Кубрат“ до Ръководителя на ОУ на ПРСР 2014-2020г., съгласно Приложение 

(Образец на ДФ „Земеделие“). 

         2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  

представлявано от Халиме Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане за изпълнение на дейностите и 

разходите за 2023г. по Заявление №19-19-2-01-11/28.09.2022г. от Сдружение „Местна 

инициативна група Завет – Кубрат“ до Ръководителя на ОУ на ПРСР 2014-2020г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в срока по чл. 7, ал. 5 на 

Наредба № 1 от 22 януари 2016г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

          Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Кубрат, 

проведено на 25.01.2023г., Протокол № 40/25.01.2023г., т. осма от дневния ред по 

доклад № 454/25.01.2023г., при кворум от двадесет и един общински съветници и след 

проведено съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване – с 21 /двадесет и един гласа/ „за“, няма - 

“против“, няма - „въздържали се“, и е подпечатано с официалния печат на Общински 

съвет - Кубрат. 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

        Настоящото решение подлежи на 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: Благодаря, колеги! С двадесет и един гласа – „За“, точка осма е 

приета. Преминаваме към точка девета от дневния ред. Относно: Придобиване на 

дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на 
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територията на община Кубрат. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

  

 

 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

 Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска 

пътна мрежа на територията на община Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 

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

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

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

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

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска 

пътна мрежа на територията на 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-н Байрактаров! Г-н Мехмед, да чуем и вашето 

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

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

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

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

КЗЕОРМС):  

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

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

Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска 

пътна мрежа на територията на община Кубрат. 

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, г-н Мехмед! Колеги, въпроси по точка девета? Не виждам 

желаещи. Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува с вдигане на ръка!  

Проведе се гласуване... 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 455 

Към 31.12.2022г. неусвоените средства от постъпилите през 2020г., 2021г. и 

2022г.  по бюджета на Община Кубрат трансфери от централния бюджет за зимно 

поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа е в размер на 449 211 лв. 

От тях 125 851 лв. представляват преходен остатък от средствата за зимно поддържане 

за 2020г., 142 360 лв. - преходен остатък от снегопочистване и зимно поддържане на 

общинска пътна мрежа за 2021г.,  а останалите 181 000 лв. – преходен остатък от 

средствата за снегопочистване за 2022г. 

 Съгласно чл. 9 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022г. в срок до приемането на Закон за държавния 

бюджет на Република България за 2023г., Закон за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2023г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 

за 2023г., но за срок не по-дълъг от три месеца, неусвоените към 31 декември 2022г. 

средства по бюджетите на общините от трансфера за зимно поддържане и 

снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г., 

може да се разходват през 2023г. за дейностите по зимно поддържане и 

снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 

2012 година за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на 
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регионалното развитие и благоустройство, както и за придобиване на дълготрайни 

материални активи за снегопочистване по решения на общинските съвети и за 

материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 9 от Закона за 

прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., Общинският съвет – гр. 

Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие на Община Кубрат да закупи с неусвоените средства от 

постъпилите през 2020г., 2021г. и 2022г. по бюджета на общината трансфери от 

централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на 

територията на община Кубрат на обща стойност до 400 000 лв.  (словом: 

четиристотин хиляди лева). 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С шестнадесет гласа – „За“, точка девета е 

приета, колеги. И преминаваме към следваща от дневния ред - точка десета. Относно: 

Кандидатстване за директно предоставяне на средства по процедура BG-RRP-4.025 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Покана 1, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния 

план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 

„Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни 

системи за улично осветление“ с проектно предложение „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на община Кубрат“. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 
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 ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

 Кандидатстване за директно предоставяне на средства по процедура BG-RRP-4.025 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Покана 1, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния 

план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 

„Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни 

системи за улично осветление“ с проектно предложение „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на община 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, становища по точка 

десета от дневния ред - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и 

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

култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

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

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

Кандидатстване за директно предоставяне на средства по процедура BG-RRP-4.025 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Покана 1, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния 

план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 

„Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни 

системи за улично осветление“ с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация 

на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община 

Кубрат“.  

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, да чуем и вашето 

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

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

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

 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

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

КЗЕОРМС):  

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

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

Кандидатстване за директно предоставяне на средства по процедура BG-RRP-4.025 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Покана 1, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния 

план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 

„Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни 

системи за улично осветление“ с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация 

на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община 

Кубрат“.  

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка десета? Не виждам. 

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

 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 456 

Процедура BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост е 

продължение на вече проведената открита процедура за подбор на проектни предложения 

BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП) 

(Процедура BGENERGY-2.001). Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община 

Кубрат“ на Община Кубрат е оценен и одобрен, но не е финансиран поради недостатъчен 

финансов ресурс. Включен е в списък с резервни проекти. 

С Решение № Е-РД-16-765 / 30.12.2022г. на Министъра на енергетиката, Община 

Кубрат е определена за конкретен краен получател за изпълнение на Инвестиция C4.I3 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 1/, финансирана 

от Националния план за възстановяване и устойчивост на република България. В тази 

връзка с Писмо № Е-90-00-114/ 30.12.2022г. (наш вх. № УД-02-16-1260/ 30.12.2022г.) на 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов За 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова За 

12 Нина Цонева За 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов За 

15 Петко Петков За 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Министъра на енергетиката е изпратена покана за предоставяне на предложение за 

изпълнение на инвестицията с  финансиране от Националния план за възстановяване и 

устойчивост на Република България. 

Съгласно насоките за кандидатстване за директно предоставяне на средства по 

процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/ е 

необходимо като придружаващ документ към формуляра за кандидатстване да бъде 

представено Решение на Общински съвет за даване на съгласие Община Кубрат да 

кандидатства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 

/Покана 1/ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, 

Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно 

ефективни системи за улично осветление“ с проектно предложение „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на община Кубрат“. 

Крайният получател се задължава за период от 5 години след приключване на 

проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10 % от 

действително получения размер на безвъзмездна помощ по настоящия проект.  

Срокът за подаване на предложения за кандидатстване е до 30.01.2023г., 23:59 ч.  

Предвид необходимостта от спазване на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата се налага предварително изпълнение на решението.  

 

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

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

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кубрат по процедура BG-RRP-

4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/ от 

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, 

Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за 

енергийно ефективни системи за улично осветление“ с проектно предложение 

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на община Кубрат“. 

 

2. Дава съгласие за реализация на проект „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община 

Кубрат“, като Община Кубрат се задължава за период от 5 години след приключване 

на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 

10 % от действително получения размер на безвъзмездна помощ по настоящия 

проект. 
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3. Потвърждава, че предвидените дейности в проектно предложение 

отговарят на Мярка 3.2.2.2. „Подобряване на енергийната ефективност“ от Цел 3.2.2. 

„Енергийна инфраструктура и ефективност“ към Специфична цел 3.2. „Устойчива 

околна среда“ от Приоритет № 3 „Териториална свързаност, устойчиво развитие и 

намаляване на неравенствата“ от Плана за интегрирано развитие на Община Кубрат 

за периода 2021 – 2027г. 

 

4. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването по 

процедура BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост /Покана 1/ от Националния план за възстановяване и устойчивост на 

Република България, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция 

C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с проектно 

предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на община Кубрат“. 

 

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

решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата. 

 

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

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

изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение 

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

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

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

Община Кубрат с проектно предложение „Единство в многообразието, чрез живите 

традиционни културни форми“ по процедура чрез подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.715 на „Местна 

инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на 

селската самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – Кубрат“ от Програма за развитие 
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на селските райони 2014-2020 г.“. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

 

 ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

 Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение „Единство в 

многообразието, чрез живите традиционни културни форми“ по процедура чрез подбор 

на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.715 на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 19.2-05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – 

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

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища по точка 

единадесета. Г-н Байрактаров, по точка единадесета, заповядайте - 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 единадесета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в 

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

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение „Единство в 

многообразието, чрез живите традиционни културни форми“ по процедура чрез подбор 

на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.715 на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 19.2-05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – 

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

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; 
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 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

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

становище по точка единадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление 

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

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

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):  

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

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

Кандидатстване на Община Кубрат с проектно предложение „Единство в 

многообразието, чрез живите традиционни културни форми“ по процедура чрез подбор 

на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.715 на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 19.2-05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – 

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

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси? Г-жо Цонева, заповядайте! 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Аз на комисиите попитах за какво се изразходват тези средства, казахте за 

носии, нали така? Обаче погледнете, нали пак се връщам във връзка с направените 

забележчици. Значи ползват се едни пари, които идват, обаче същевременно ние сме само 

едни консуматори на тези неща, защото не зачитаме нито единството в многообразието, нито 

пък насърчаване традиции, култура, природа. А според мене, всичките тези документи, които 

вече гласувахме, имам предвид точка шеста и пак стигаме дотам, защото това е едно 

доказателство, това е един документ, в който ние можем да докажем, че имаме нужда от тези 

средства, за да се осъществят всичките тези дейности, за да ги получим. Така че ние 

ползваме едни пари, със сигурност от европейските фондове са по някакъв начин, а 

същевременно нарушаваме в нашите документи основните ценности. Нали се сещате?! Няма 

как, как ще ги убедите, че пазите традициите. Чии традиции? На кого? След като нашият 
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район за добро или лошо е такъв, факт. Аз предлагам по-малко политически аристократизъм, 

нали че решенията се вземат от едни хора, повече поглед към обикновените хора, за да има 

съответствие. Защото дотук има три противоречиви неща, които се гласуват тук 

лекомислено. Хубаво е да се обърне внимание на тези неща, защото иначе няма полза. Дават 

пари, взимаме ги, а после какво правим с тях няма никакво значение. Така че е хубаво от 

време на време да се слушат тези обикновените хора. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Г-н Председател, може ли? 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби за отговор. 

  

 АЛКИН НЕБИ: Аз не можах да разбера къде не спазваме традициите, като по проекта 

имаме консултиране с всички читалища. За читалището в с. Бисерци например искаме да 

вземем турски носии, докато за читалището в гр. Кубрат, са предвидени за десет момчета и 

за десет момичета малки български носии, защото в момента читалището в Кубрат, не 

разполага с такива. А за всички други читалища, където имат танцови състави, те са си 

поискали туника, клин, обувки, колани, елечета, според самото население. Мисля че 

наистина спазваме традициите. Ние не взимаме костюми, а носии. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Да, аз не съм против тази точка, не съм против. Просто обяснявам, че 

нещата са свързани. Това искам да ви кажа. И ние знаем колко активни са в Бисерци, нали 

това всички го знаем и в Юпер, те са обявени на национално ниво, няма нужда ние да  

обираме техните ларви. 

 

  

 АЛКИН НЕБИ: Освен читалища, имаме „Пагане“, което се разраства и по населените места 

– в Сеслав имаме танцова група, в Мъдрево имаме танцова група, освен читалището в Севар 

имаме танцова група. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Ами вижте документите си, г-н кмете, нали това казах. Прочетете ги, има 

ги. Къде са, къде са? 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Сега се правят пазарни проучвания. Зависи от парите, зависи от самите 

носии, от цената на носиите. Ние желание имаме да облечем всички. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: За много различни неща си говорим, г-н кмете. Не мислете само за 

парите. Ясно е, парите за съжаление е единственият начин по който се отчитате, нали трябва 

да се оправдаете с нещо. За какво ги искате тези пари, нали трябва да има... 
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 АЛКИН НЕБИ: За носии казах, за читалищата. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Ние не сме единни в многообразието! 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Как да не сме единни, като удовлетворяваме всичките желания. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Нямате го черно на бяло. Трябва да се подаде, то не е със сладки 

приказки. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Нали в проекта ще се напише. Ние искаме само разрешение да 

кандидатстваме. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: С какво ще се подкрепи, как ще го докажете? 

 

  

 АЛКИН НЕБИ: Това е само разрешение за кандидатстване вече в проекта ще се напише 

това, това, това. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Именно, аз знам, че ще го напишете. 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Това е само разрешение за кандидатстване. Тука не говорим за проект. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Как може да нямате идея за проект и да кандидатствате? 

  

 

 АЛКИН НЕБИ: Идеята преди малко ви я обясних. 

 

 

 НИНА ЦОНЕВА: Ама нямате ли... 

 

 

 АЛКИН НЕБИ: Ама не може да го напишем тука, само решение искаме. Разрешение искаме 

за кандидатстване. 
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 НИНА ЦОНЕВА: Как нямате идея, как кандидатствате, като нямате план? 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма други желаещи, ще преминем към гласуване, то е 

поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 457 

 Община Кубрат е допустим кандидат по процедура № BG06RDNP001 – 19.715 по 

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

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурата се обявява в 

рамките на прилагане на Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“ мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на 

селската самобитност, традиции, култура и природа” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов За 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова За 

12 Нина Цонева За 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов За 

15 Петко Петков За 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и 

културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Като 

целта е да се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между 

местни организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на 

природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на 

материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и 

събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите. 

 Община Кубрат възнамерява да кандидатства с проектно предложение „Единство в 

многообразието, чрез живите традиционни културни форми“. 

С реализирането на проекта се цели провеждането на различните културни 

мероприятия, които ще възстановят, опазят и развият местните традиции, постигане на по-

добро разбиране за етносите, както и опознаване на културата и бита им в творческа среда.  

Ще бъдат създадени партньорства между фолклорните групи и състави,  като по този начин 

ще се укрепят връзките между населените места на територията на общината и ще се опазят 

самобитните фолклорни и културни традиции, чрез предаването между поколенията. 

Проектът ще стимулира създаването, опазването и разпространяването на духовни 

ценности и условия за развитие на културния  потенциал  на  населението. 

Като приложим документ към заявлението се представя и решение на Общинския 

съвет, че подкрепя дейностите, които са предвидени в проектно предложение. 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата крайният срок за подаване на 

проектни предложения е 28.02.2023г., което налага допускане на предварително изпълнение 

на настоящото решение. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

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

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства с проектно предложение 

„Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни форми“ по процедура  

№ BG06RDNP001 – 19.715 на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 19.2-

05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и 

природа“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  

Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ 

2. Дава съгласие за реализация на проект „Единство в многообразието, чрез 

живите традиционни културни форми“. 

3. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Единство в 

многообразието, чрез живите традиционни културни форми“. 

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

решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за кандидатстване по 

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

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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: Благодаря, колеги! С двадесет и един гласа - „За“, точка единадесета 

е приета. Даваме съгласие Община Кубрат да кандидатства с проектно предложение 

„Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни форми“ по процедура  № 

BG06RDNP001 – 19.715 на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“: Мярка 19.2-05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ  Завет – Кубрат“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Преминаваме към точка дванадесета 

от дневния ред. Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в одобрената 

с решение на Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на необходимите 

разходи по Закона за местните данъци и такси на Община Кубрат за 2023 година. 

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

 

 

 ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

 Извършване на вътрешни компенсирани промени в одобрената с решение на 

Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на необходимите разходи по Закона 

за местните данъци и такси на Община Кубрат за 2023 година. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

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

Байрактаров, по точка дванадесета 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: 
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 ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка дванадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Извършване на 

вътрешни компенсирани промени в одобрената с решение на Общински съвет-Кубрат 

план-сметка за определяне на необходимите разходи по Закона за местните данъци и 

такси на Община Кубрат за 2023 година. 

 

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-н Мехмед, да чуем и вашето 

становище по точка дванадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление 

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

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

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):  

 По точка дванадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Извършване на 

вътрешни компенсирани промени в одобрената с решение на Общински съвет-Кубрат 

план-сметка за определяне на необходимите разходи по Закона за местните данъци и 

такси на Община Кубрат за 2023 година. 

 

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. 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така. Благодаря, ви! Колеги, въпроси по точка дванадесета от 

дневния ред? Г-н Бедиханов, заповядайте! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам въпрос към вносителя.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: За поредна година ми е въпросът за тези отчисления. Искам да ви 

прочета чл. 64... 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Малко по-високо може ли? Да се чуе по-добре. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Едно време имаше микрофони тука. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имаше, но...  

  

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ще се опитам, да. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! 

 

  ОРХАН БЕДИХАНОВ: Чл. 64, ал 1. от Закона за управление на отпадъците: „За 

обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа 

за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определени с наредбата по 

чл. 43, ал. 2“. За същите тези отчисления говорим, те за тази година са непроменени – 98 и 86 

са за тон или общо до 2025 г. ще са малко над 400 000 /четиристотин хиляди/ лева, което е 40 

процента - всичките разходи за сметоизвозването и снегопочистването. Въпросът ми е: 

Прави ли нещо Общината, за да намали тези отчисления? Защото по-нататък, в същия този 

член, е описано как общините могат да намалят. Чета, както следва: Точка 1. „С 50 на сто за 

целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31“. Общината предприе ли мерки по тази 

точка, да бъдат намалени отчисленията с 50 на сто? Точка 2. „За ограничаване на 

количествата депонирани битови биоразградими отпадъци“. И по тази точка нищо не се 

прави явно, защото и тука може да се намалят с 50 на сто тези отчисления. Точка 3. „С 50 на 

сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31“. И точка 4. „С 50 на сто за 

целите за намаляване на депонираните битови отпадъци съгласно сроковете по параграф 15, 

ал. 5“. Има начини да се намалят тези отчисления. За поредна година виждаме, че няма 

никаква воля, да се намалят тези отчисления, защото явно така е по-удобно за вас. Едни 

400 000 /четиристотин хиляди/ лева на година, да се харчат за камиончета, багерчета, което 



54 / 74 

  

няма нищо общо с това. Те отчисленията по ал. 2 е записано, отчисленията по ал. 2 имат за 

цел да се намали количеството на депонираните отпадъци... Аз не виждам с това решение как 

ние помагаме за постигане на тази цел. Да се купят за пореден път слушаме тука за някакви 

подземни съдове. С това ли ще намалим битовите отпадъци? Защото другият начин е 

постоянно да се вдига тази такса, постоянно да се вдигат таксите и данъците за гражданите. 

Вие това правите, нали не достигат парите... В началото на мандата ви сметоизвозването е 

струвало осемстотин и няколко хиляди лева, а в момента малко под 1 000 000 /един милион/ 

лева. Догодина пак няма да стигнат парите, пак ще се увеличава тази такса. Това ли е вашият 

начин? 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ли е въпросът?  

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е, да. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Неби, заповядайте! 

 

 АЛКИН НЕБИ: Г-н Бедиханов, явно сте в предизборна кампания вече. Аз никъде не 

прочетох и никъде не се изказах, че ще вдигаме данъците. Защо подвеждате Общинския 

съвет, като казвате, че: „Не стигат парите и вдигате данъците... явно, това е начинът“. Някъде 

четох ли, че ще вдигам данъците?  

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Може да ги намалите. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Някъде четох ли за данъците? Не съм! Като си остават единствено същите, 

казах. Декември месец гласувахме план – сметка, на 16 декември, 2022 година, като на 14 

декември 2022 година беше обнародван в Държавен вестник, че отчисленията, които сме 

гласували за 2023 година, които трябва да се превеждат в РИОСВ, респективно в МОСВ 

/Министерство на околната среда и водите/ гр. София, с решение на Общински съвет да 

останат в нас. Това е решението. Никакво вдигане на данъци, никакво нищо!  

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Кой ви каза за вдигане на данъци? 

 

 АЛКИН НЕБИ: Вие го казахте : „Вдигате ги, защото не ви стигат парите“. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ако не ви стигат... 
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 АЛКИН НЕБИ: Но никъде нямаме вдигане на данъците, не ни стигат парите! Тези пари, 

които сме гласували, че ще ги плащаме за отчисления към РИОСВ – Русе, с решение на 

общински съвет да ги харчим тука. И тука са за купуване на контейнери, кошчета, алеи, 

машини, уреди, подземни контейнери. Това обяснявам. Явно не слушате. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Неби, вие или не ме разбирате или се правите, че не искате да 

ме разберете. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Аз как да го обясня повече?! От всички хора вие само не разбрахте. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Решението е да се купят тип „Бобър“, контейнери, някакви 

подземни контейнери и т.н. Законът казва, за да се намалят тези отчисления, които са в 

размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева на година, за да се намалят вие можете... 

 

 АЛКИН НЕБИ: Което е относително число. Никой не е казал, че са 400 000 /четиристотин 

хиляди/ лева. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие го казвате! Има план-сметка. 

 

 АЛКИН НЕБИ: Дава съгласие средствата на Община Кубрат, заделени, не изхарчени. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпросът ми е, въпросът ми е какво прави Общината, за да намали 

тези отчисления? Да не са 400 000 /четиристотин хиляди/ лева, те могат да са 200 000 /двеста 

хиляди/, могат да са и 100 000 /сто хиляди/ и по този начин да намалите данъците и такса 

смет за жителите, а не, както досега да увеличавате. Не съм казал, че догодина ще.... 

 

 АЛКИН НЕБИ: Ние не увеличаваме данъците. 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Как? Миналата година увеличихте таксата с двадесет и пет 

процента.   

 

 АЛКИН НЕБИ: Няма такова нещо! Кой е увеличавал данъците миналата година?! Преди 

две години увеличи държавата такса МПС, като въведе евро 1, евро 2, евро 3, евро 4, евро 5. 
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 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че през вашия мандат такса смет не е вдигана?! 

 

 АЛКИН НЕБИ: Такса смет може да е вдигана 2019 или 2018 година, но не и миналата 

година. С това решение искаме съгласие, че средствата, заделени, не изхарчени, повтарям, 

заделени за 2023 година, които ще се плащат, да бъдат харчени в Община Кубрат. А това за 

намаление на данъците почнахме пилотно от с. Точилари, като закупихме на всяко семейство 

по един контейнер „Карнобатска кофа“ и именно от тези средства, които не трябва да ги 

плащаме към РИОСВ, с решение на Общински съвет, мислим да закупим и такива по 

другите населени места с цел намаление на сметосъбиране. Никакви данъци не вдигам, нищо 

не увеличавам.. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Не виждам. Гласуването е поименно. 

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 458 

    С Указ №288 от 14.12.2022г. е постановено обнародването в Държавен вестник на 

Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов Против 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова Против 

12 Нина Цонева Против 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов Против 

15 Петко Петков Против 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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  Съгласно § 22 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 

и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 

32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 

38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на 

Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 

12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 

от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 

69, 104 и 105 от 2020 г. и бр. 25 и 56 от 2022 г.), в преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., 

ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 г. и бр. 17 от 2022 г.) се правят следните 

изменения: 

 1. В § 59, ал. 1 думите „За 2021г. и за 2022г.“ се заменят със „За 2021г., 2022г. и 2023г.“. 

 2. В § 60: 

а) в ал. 1 думите „за 2021г. и за 2022г.“ се заменят със „за 2021г., 2022г. и 2023г.“; 

б) в ал. 2, изречение първо думите „за 2021г. и за 2022г.“ се заменят със „за 2021г., 

2022г. и 2023г.“, в изречение второ думите „2021г.“ се заменят с „2022г.“, а думите 

„2022г.“ се заменят с „2023г.“; 

в) в ал. 3 думите „за 2021г. и за 2022г.“ се заменят със „за 2021г., 2022г. и 2023г.“. 

  Предвид гореизложеното и съгласно § 60 от Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020г.; изм., бр. 23 от 

2021г. и бр. 17 от 2022г.) месечните обезпечения и отчисления за 2023г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение 

на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от 

общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

    Община Кубрат възнамерява да извърши вътрешни компенсирани промени в 

одобрената с решение на Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на 

необходимите разходи по ЗМДТ за 2023г. на Община Кубрат с оглед осигуряване на 

средства за изграждане на подземни съдове/контейнери за твърди битови отпадъци, 

закупуване на съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър“ и други подобни, закупуване 

на кошчета за смет, закупуване на техника за почистване на улични платна, алеи и други 

места за обществено ползване, и друга техника, машини, съоръжения и оборудване, 

свързани с дейност „Чистота“, покриване на други разходи, пряко свързани с дейност 

„Чистота“, като трансформира средствата, заделени в план-сметката за необходимите 

разходи на Община Кубрат за 2023г. за изплащане на месечните обезпечения и отчисления 

за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в 

средства за извършване на посочените дейности с оглед подобряване на услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване  на твърди битови отпадъци и подобряване на 

екологичното състояние на общината. 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124 от Закона за 

публичните финанси, § 22 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 

и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 
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32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 

38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на 

Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 

12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 

от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 

69, 104 и 105 от 2020 г. и бр. 25 и 56 от 2022 г.), § 60 от Закона за изменение и допълнение 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 

2021 г. и бр. 17 от 2022 г., изм., бр.104 от 2022 г.), чл. 54, ал. ал. 1 и 2 от  Наредба № 12 на 

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

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

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

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

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие средствата на Община Кубрат за 2023 година, заделени с 

одобрената с решение на Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на 

необходимите разходи по Закона за местните данъци и такси за 2023г. за изплащане на 

месечните обезпечения и отчисления за 2023г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците да бъдат трансформирани в средства за 

изграждане на подземни съдове/контейнери за твърди битови отпадъци на 

територията на община Кубрат, закупуване на съдове за твърди битови отпадъци тип 

„Бобър“ и други подобни, закупуване на кошчета за смет, закупуване на техника за 

почистване на улични платна, алеи и други места за обществено ползване, и друга 

техника, машини, съоръжения и оборудване, свързани с дейност „Чистота“, 

покриване на други разходи, пряко свързани с дейност „Чистота“ на територията на 

община Кубрат, като задължава кмета на община Кубрат да извърши вътрешни 

компенсирани промени в план-сметката за определяне на необходимите разходи на 

Община Кубрат за 2023 година, без да се изменя приетият от общинския съвет начин 

на определяне и размер на таксата за битови отпадъци за 2023 година. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

5 (пет), „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шестнадесет гласа - „За“, с пет гласа - „Против“, точка дванадесета 

е приета, колеги. Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. Относно: 

Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето предназначение. Докладва г-

жа Женифер Пойраз – заместник-кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето предназначение. 

Докладва: Женифер Пойраз – Заместник-кмет на Община Кубрат 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Г-н Байрактаров, по точка тринадесета 

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 тринадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение, относно: Утвърждаване на списък на 

общинските жилища по своето предназначение. 

 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

  

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

чуем по точка тринадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление на 

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

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

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):  

 По точка тринадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Утвърждаване на 

списък на общинските жилища по своето предназначение. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка тринадесета от дневния ред? 

Не виждам. Гласуването е поименно.  

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 459 

 Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 14 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов За 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова За 

12 Нина Цонева За 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов За 

15 Петко Петков За 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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ежегодно, в срок до 31 март със свое решение Общински съвет - Кубрат определя броя, 

вида и местонахождението на жилищата за отдаване под наем, резервните и 

ведомствените.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 42, ал. 

1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 14 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 I. Утвърждава списъка на общинските жилища по своето предназначение 

както следва: 

 

СПИСЪК  

на общинските жилища по предназначение 

2023г. 

 

А. Жилища за отдаване под наем –  

Жилища за отдаване под наем (чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 14) 

 

1. ул. „Осми март” № 1А, вх. Б, ап. 20 (двадесет)               с идент. 40422.505.1203.1.20 

2. ул. „Ген. Гурко” № 1, вх. Б, ап.31 (тридесет и едно)      с идент. №40422.505.1668.1.31 

3. ул .„Ген. Гурко” № 1, вх. В, ап. 59 (петдесет и девет)    с идент. №40422.505.1668.1.59 

4. ул. „Ген. Гурко” № 1, вх. Г, ап. 79(седемдесет и девет) с идент. №40422.505.1668.1.79 

5. ул. „Осми март” № 10, вх. А, ап. 3 (три)                          с идент. №40422.505.1703.3.3 

6. ул. „Осми март” № 10, вх. А, ап. 13 (тринадесет)         с идент. №40422.505.1703.3.13 

7. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 3 (три)                  с идент. №40422.505.1703.3.23 

8. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 6 (шест)                        с идент. №40422.505.1703.3.26 

9. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 11 (единадесет)           с идент. №40422.505.1703.3.31 

10. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 14 (четиринадесет)    с идент. №40422.505.1703.3.34 

11. ул. „Осми март” № 17, вх. А, ап. 3 ( три)                       с идент. №40422.505.1698.1.3 

12. ул. „Осми март” № 17, вх. А, ап. 6 (шест)                      с идент. №40422.505.1698.1.6 

13. ул. „Осми март” № 17, вх. А, ап. 14 (четиринадесет)   с идент. №40422.505.1698.1.14 

14. ул. „Осми март” № 17, вх. Г, ап. 15 (петнадесет)          с идент. №40422.505.1698.1.61 

15. ул. „Ст. Караджа”№ , вх. А, ап. 5 (пет)                           с идент. №40422.505.420.5.5 

16. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 3 (три)                         с идент. №40422.505.420.3.3 

17. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 10 (десет)                    с идент. №40422.505.420.3.10 

18. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 11 (единадесет)          с идент. №40422.505.420.3.11 

19. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 15 (петнадесет)          с идент. №40422.505.420.3.15 

 20. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 18 (осемнадесет)       с идент. №40422.505.420.3.18 

21. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 19 (деветнадесет)       с идент. №40422.505.420.3.19 

22. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 1 (един)                       с идент. №40422.505.420.7.13 

23. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 4 (четири)                   с идент. №40422.505.420.7.16 

24. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 10 (десет)                    с идент. №40422.505.420.7.22 

25. ул. „Витоша” № 37, ап. 8 (осем)                                      с идент. №40422.505.2080.1.8 

26. ул. „Витоша” № 39, ап. 13 (тринадесет)                         с идент. №40422.505.2080.1.28 

27. ул. „Витоша” № 39, ап. 14 (четиринадесет)                   с идент. №40422.505.2080.1.29 



62 / 74 

  

28. ул. „Витоша” № 41, ап. 1 (едно)                                      с идент. №40422.505.2080.1.31 

29. ул. „Витоша” №43, ап.4 (четири)                                    с идент. №40422.505.2080.1.44 

30. с. Юпер, ул. „Климент Охридски” № 2, вх. Б, ап. 5 

31. с. Тертер, ул. „Яне Сандански” № 4 

32. с. Божурово, ул. Ал. Антонов № 9. 

 

Б. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА (чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата) 

33.ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 3 (три) с идент. №40422.505.420.7.15. 

 

В. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА (чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата) 

34. ул. „Княз Борис I” № 11, бл.№ 5, вх. А, ап. 7 (седем) с идент. №40422.505.2179.1.64. 

   

   Г. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА (чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредбата) 

 няма. 

  

 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: Благодаря, колеги! Единодушно точка тринадесета е приета. 

Преминаваме към допълнителните точки, които гласувахме в началото на заседанието, да 

бъдат включени в дневния ред. Точка четиринадесета от дневния ред. Относно: Определяне 

на представител на Община Кубрат в извънредно общо събрание на акционерите на 

“МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, гр. Разград, както и неговият мандат за 

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

 

 

 

 ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

 Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно общо събрание на 

акционерите на “МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД, гр. Разград, както и 

неговият мандат за гласуване. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 
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 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, за становище 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 тази първа допълнителна точка: Членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Определяне на 

представител на Община Кубрат в извънредно общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за 

гласуване. 

 

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

Гласували от 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, и вашето становище на 

двете комисии да чуем - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):   

 По допълнителната точка: Членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Определяне на представител на Община 

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

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

 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 
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Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка четиринадесета от дневния 

ред? Не виждам! Който е съгласен за определяне на представител на Община Кубрат за 

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

Разград, моля да гласува с вдигане на ръка! 

Проведе се гласуване... 

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 460 

В търговският регистър е публикувана покана  за  свикване на  извънредно Общо 

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

ще се състои на 17.02.2023г. от 13:00 часа, в залата (библиотеката) на третия етаж на 

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

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

06.03.2023г. от 13:00 ч. на същото място.  

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

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

се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се 

легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно. 

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

акционерите: 

 1. Промяна в състава на съвета на директорите-проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 

директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Гечо 

Вълков Жеков и Теодор Иванов Гарвалов и избор на нов тричленен съвет на 

директорите в състав: Станимир Красимиров Георгиев, Иван Бориславов Бенишев и 

Теодор Иванов Гарвалов; 

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите-проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 

съвет на директорите; 

 3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението-проект на Решение:-Общото събрание на 

акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/. 
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4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 

предприятия“ към“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП-проект на Решение:-Общото събрание 

на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към  

Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на 

една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в 

случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 

от ППЗПП, съгласно Приложение № 1.       

 

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

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

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

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

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

акционерите на дружеството на 17.02.2023г. в 13.00 часа /а при липса на кворум на 

06.03.2023г. от 13:00 ч./ в залата (библиотеката) на третия етаж на административната 

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

 2. При невъзможност на упълномощеният  представител по т. 1 на Община Кубрат 

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

Йорданов-Зам.-кмет на Община Кубрат. 

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

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

изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност. 

      4.  Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния 

ред на извънредното общо събрание на акционерите да гласува със „ЗА“. 

 

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

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно, точката е приета! Преминаваме към точка 

петнадесета от дневния ред. Относно: Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 

от 30.03.2022г. Докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Г-н Председател, предлагам петнадесета и шестнадесета точка 

да гласуваме „анблок“.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По предложение на г-н Байрактаров, където точките са съвместни и 

на комисии така ги гласувахме. Предлагам, кмета да запознае с двете точки Общинския 

съвет и да гласуваме двете точки заедно, поименно след обсъждане. Заповядайте, г-н Неби 

– кмет на Община Кубрат!  

 

 

 ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:  

 Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол) 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА:  

 Изменение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Байрактаров, моля да зачетете 

становище на комисиите - общото по точка петнадесета и по точка шестнадесета от дневния 

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

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

 Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

 ДВЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ, относно:   

 Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. и  

 Изменение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г.,  

 бяха гласувани „анблок“: 

 Членовете на постоянните комисии подкрепят така направените предложения за 

решения, относно: Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. и  

 Изменение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. 
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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-н Мехмед, заповядайте и вашето 

становище да чуем - общото по точка петнадесета и по точка шестнадесета от дневния ред - 

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

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

самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте! 

 

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

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

КЗЕОРМС):  

 

 ДВЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ, относно:   

 Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. и  

 Изменение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г.,  

 бяха гласувани „анблок“: 

 

 Членовете на постоянните комисии подкрепят така направените предложения за 

решения, относно: Изменение на Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. и  

 Изменение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, ако са възникнали въпроси, сега е 

момента по точка петнадесета и шестнадесета. Не виждам! Ще подложа да ги гласуваме 

заедно и ще отбележа резултата от гласуването за двете точки поотделно в Протокола.  
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Точка петнадесета и точка шестнадесета се гласуват „анблок“!  

 

Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 461 

Със свое Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г., Общински съвет 

дава съгласие Община Кубрат да поеме краткосрочен общински дълг под формата на 

временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания 

(окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на 

Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически 

атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“, подмярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

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

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Предстои извършване на окончателни плащания по договори с изпълнители в 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Ганка Георгиева За 

3 Д-р Денислав Белинов За 

4 Джелил Исмаилов За 

5 Ерхан Байрактаров За 

6 Ерхан Исметов За 

7 Д-р Ибрахим Яхов За 

8 Ибрям Ялама За 

9 Имрен Кърмъзъ За 

10 Мариета Борисова За 

11 Невин Мустафова За 

12 Нина Цонева За 

13 Орхан Мехмед За 

14 Орхан Бедиханов За 

15 Петко Петков За 

16 Пламен Петров За 

17 Рейхан Алиш За 

18 Сезгин Али За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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размер на 65 455,64 лв. (словом: шестдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет 

лева и 64 ст.) без ДДС. Кметът на община Кубрат предлага да се вземе решение за 

поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от 

централния бюджет за авансово финансиране на плащания по проект № 

BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна 

зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община 

Кубрат“, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони, в размер до 40 845,40 лв. (словом: четиридесет хиляди осемстотин четиридесет 

и пет лева и 40 ст.).      

В точка първа от Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. е определен 

срок на погасяване на дълга до 15.12.2022г. Същият е необходимо да бъде променен. 

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

връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, 

чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ПМС № 215 от 05.10.2018г. за условията и 

реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите 

на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по 

одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. и тяхното възстановяване и чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общинският съвет – Кубрат, 

Р Е Ш И: 

1. Изменя Решение № 343 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. в точка първа в 

частта за срока на погасяване на дълга, както следва: „Срок на погасяване – до 

22.12.2023г.“ 

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

решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 
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 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

   

 Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 462 

Със свое Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г., Общински съвет 

дава съгласие Община Кубрат да поеме краткосрочен общински дълг под формата на 

временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания 

(окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-19.240-0002 „Реконструкция на 

Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически 

атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“, подмярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

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

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Предстои извършване на окончателни плащания по договори с изпълнители в 

размер на 66 696,47 лв. (словом: шестдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и 

шест лева и 47 ст.) без ДДС. Кметът на община Кубрат предлага да се вземе решение за 

поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от 

централния бюджет за авансово финансиране на плащания по проект № 

BG06RDNP001-19.240-0002 „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна 

зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община 

Кубрат – етап 2“, подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на 

селските райони, в размер до 41 611,54 лв. (словом: четиридесет и една хиляди 

шестстотин и единадесет лева и 54 ст.). 

В точка първа от Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. е определен 

срок на погасяване на дълга до 15.12.2022г. Същият е необходимо да бъде променен. 

 

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

връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, 

чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ПМС № 215 от 05.10.2018г. за условията и 

реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите 

на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по 

одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. и тяхното възстановяване и чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 
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общинската администрация, Общинският съвет – Кубрат, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя Решение № 344 по Протокол № 30 от 30.03.2022г. в точка първа в 

частта за срока на погасяване на дълга, както следва: „Срок на погасяване – до 

22.12.2023г.“ 

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

решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за кандидатстване по 

процедурата. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа – „За“, точка петнадесета и шестнадесета са 

приети, колеги. Преминаваме към точка „Разни“, която е включена в нашият дневен ред, 

предвид трите питания, които отправи съветничката Мариета Борисова към д-р Леман 

Балканджиева – управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат и към кмета на Община 

Кубрат. Г-жо Борисова, ще ги зачетете ли питанията или направо да минем към отговора? 

  

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Направо да минем към отговора. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Балканджиева, заповядайте!  

 

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА /Управител на МБАЛ – Кубрат“, ЕООД, гр. Кубрат/: 

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет на Община Кубрат, Уважаеми заместник – 

кметове, Уважаеми общински съветници, Кметове по населени места! Чрез Председателя на 

protokol_40_other.pdf
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Общински съвет – Кубрат постъпиха питания към ръководството на „МБАЛ – Кубрат“, 

ЕООД, гр. Кубрат от общински съветник в Община Кубрат г-жа Мариета Борисова. Аз 

писмено съм отговорила подробно на всички въпроси, съгласно законовите изисквания и ги 

предадох за съжаление малко последния момент, тъй като имам лични причини за това, 

семейни. Аз смятам, че доста се постарахме да отговорим и са ясни, а повечето от въпросите 

са по справки финансови, което надявам се да ви удовлетвори нашите писмени отговори и 

ако имате други подробни неясноти по дадените писмени отговори, заповядайте при нас, 

винаги може да дойдете и да направим допълнителни други такива. Благодаря!  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към вносителя на питанията, ако има допълнителни въпроси след 

запознаването с отговорите може да заповяда, ако не, следващото питане е към кмета. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Юмеров! 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Питанията ги получихме, но самите отговори не сме ги 

получавали. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Тя ги поиска и ги получи и ако разреши може и да получите и вие 

отговорите.  

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие трябва да ги изпратите до всички общински съветници.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще ги изпратим щом искате да се запознаете. Г-н Неби – кмет на 

Община Кубрат, заповядайте! 

 

 

АЛКИН НЕБИ: Здравейте! Аз също излагам в писмен вид и предоставям на г-жа Мариета 

Борисова, отговорите.  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Борисова, отново питам, ако има въпроси допълнителни? 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Във връзка с направените питания нямам въпроси. Искам да 

отправя още едно допълнително питане, тъй като сме в т. Разни, предполагам, че не е 

проблем и че е допустимо съгласно нашия Правилник. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така.  

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Всъщност, това което ще кажа не е толкова питане, колкото е 

апел. Преди може би една или две сесии се повдигна въпрос за допълнителното трудово 

възнаграждение на учителите в детските градини и колежката ми Невин Мустафова стана и 

изрази едно общо мнение на работещите в детските градини учители, за това, че те не са 

получили допълнителното трудово възнаграждение. Аз не знам дали писмено сте 

отговорили  на този въпрос, на това нейно питане, но апелът ми е следният: Разбирам, че се 

намираме в икономическа криза, разбирам, че се работи на ръба на финансова криза, обаче 

някак си ми се иска кметът на Общината да намери успешна формула, тъй като тук се касае 

за учителите на нашите деца и аз смятам, че те заслужават. Доколкото съм запозната това 

ДТВ се получава еднократно и съответно дори да не е в пълен размер, може да се направи 

някакъв компромисен вариант. Също така участие в решението на този проблем може да 

вземе и Комисията, която е по бюджет и финанси, но апелът ми е просто да се намери 

решение на този проблем, тъй като те наистина заслужават. И в съседни общини, това нещо 

успява да се изпълни, аз смятам, че и Община Кубрат ще може да си го позволи. С оглед 

бройката на учителите, не вярвам сумата да е кой знае колко голяма, може да се направи 

компромисен вариант и те да получат допълнителното трудово възнаграждение, тъй като 

наистина това те заслужават. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Ще бъде записано в Протокола. Колеги, ако няма други 

желаещи... Г-жо Цонева, заповядайте! 

 

 

НИНА ЦОНЕВА: Само от името на  нашата група да напомня още веднъж, че очакваме 

отговора ви относно нашето питане за разходите, които се извършиха за изнесената сесия в 

Бургас. 

 

 

 



74 / 74 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заедно с тези питания, ще ги получите. Благодаря ви! Закривам 

редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат, колеги. Благодаря ви! 

 

 

 

          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/ 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


