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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 10 

 

От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 09.09.2020 г. /сряда/ в 

14:00 часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано 

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

администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация /Мандат 2019г.-2023г./. 

 

Присъстваха: 19 общински съветници. 

 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и  Миглена Андонова. 

 

Присъстваха още: Алкин Неби - кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз – зам.-

кмет на Община Кубрат, служители в общинска администрация, кметове на 

кметства и медии. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми кмет на община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кмет, представители на общинска администрация, 

Уважаеми кметове по населени места и представители на медиите, 

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

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Имаме кворум може да вземаме 

законови решения. Преди да преминем към дневния ред, както стана ясно на комисии, 

бяха ви разпратени в имейлите две допълнителни точки, които ги разгледахме вчера на 

заседание на постоянните комисии и ще предложа с гласуване да бъдат включени в 

дневния ред. Ако няма други допълнения, въпроси и изказвания по дневния ред… 

Имате ли колеги въпроси относно дневния ред, предложения? Не виждам такива. 

Предлагам да гласуваме с двете допълнителни точки дневния ред за днескашното 

заседание. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува, колеги, с 

вдигане на ръка.  

 

Проведе се гласуване... 
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Общинският съвет - Кубрат, с 18 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. 

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише 

Записи на заповед без протест и без разноски в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” за обезпечаване на авансово 

плащане в размер на 100% от стойността по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г., сключен между Община Кубрат и ДФ 

„Земеделие“ за проект „Реконструкция на сградата на 

община Кубрат, с цел подобряване на енергийната 

ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ 

и „Административна сграда № 3 с подземен гараж” по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 
Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен 

план на община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 
Приемане на План за интегрирано градско развитие на 

Община Кубрат за периода 2021-2027 година. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

4. 

Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на 

временен безлихвен заем от централния бюджет за 

авансово финансиране на плащания (окончателно 

плащане) по проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на 

път RSE2170 / ІІІ – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – 

граница общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път 

RAZ3061 / ІІ – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – 

Божурово/ III – 2102/ на територията на община Кубрат“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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5. 

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, 

на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне 

на активи от един разпоредител с бюджет на друг 

разпоредител с бюджет в системата на първостепенния 

разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група 

Бюджет). 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. 

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет на 

Професионална гимназия гр. Кубрат – второстепенен 

разпоредител с бюджет. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

7. 
Актуализиране списъкът на средищни училища на 

територията на Община Кубрат.  

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 
Продажба на поземлен имот на собственика на законно 

построена сграда в гр. Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

9. 
Продажба на поземлен имот на собственика на законно 

построена сграда в с. Мъдрево. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. Разпореждане с общинския поземлен фонд. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

11. 

Отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат 

чрез търг с тайно наддаване.  

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

12. 

Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния 

брой ученици за учебната 2020/ 2021  година в общинските 

училища на територията на Община Кубрат.  

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

13. 

Заплащане на пътни разходи съгласно чл.34, ал.1, т.2 и 

ал.,ал. 2 и 3 от Постановление  № 381 от 30 декември 2019 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. на МС  и чл.219, ал.5 от Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

14. Кандидатстване за финансиране с проект “Ремонт, 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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консервация и обзавеждане на Храм „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Кубрат, и подобряване на прилежащите 

пространства в УПИ I, кв. 75“ по подмярка 7.6. 

“Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата“ от Мярка 7  - “Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 

15. 

Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на 

Община Кубрат за периода 2021 – 2023 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

16. РАЗНИ.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Дневният ред е приет, колеги. Първа точка от 

дневния ред: Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед 

без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” за обезпечаване на 

авансово плащане в размер на 100% от стойността по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г., сключен между Община Кубрат и ДФ „Земеделие“ за проект 

„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната 

ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда 

№ 3 с подземен гараж” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие 

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

земеделски фонд за развитие на селските райони. Докладва господин Неби – кмет на 

община Кубрат. Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без 

протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” за обезпечаване на 

авансово плащане в размер на 100% от стойността по Административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г., сключен между Община Кубрат и ДФ „Земеделие“ за проект 

„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната 

ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна 

сграда № 3 с подземен гараж” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  

                       Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат. 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, благодаря на всички…Уважаеми господин Председател на 

Общински съвет – Кубрат, Уважаеми заместник – кмет на община Кубрат, Уважаеми 

общински съветници, Уважаеми кметове по населени места, Уважаеми граждани! 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол).  

В залата влезе госпожа Ганка Георгиева – общински съветник от ПП „БСП за 

България“, като броят на общинските съветници, присъстващи на редовно 

заседание на Общински съвет – гр. Кубрат става 19 /деветнадесет/. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, нека да чуем 

становища на комисиите, които заседаваха… Господин Байрактаров, да започнем с вас 

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

и Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и ККУСДОСЕ): 

 Добър ден на всички. На 08.09.2020г. /вторник/ се проведе съвместно заседание 

на Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 

(КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ). По точка първа от дневния ред 

членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вас и 

становищата на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 
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Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка първа от дневния ред, членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване, препоръки 

относно първа точка? Не виждам такива. Гласуването е поименно, колеги. Зачитам 

имената по списък… 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 115 

 Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г. по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел 

подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда 

№ 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж” по подмярка 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

       Обектите предмет на проекта са двете административни сгради на Община 

Кубрат – „Административна сграда № 1“ построена през 1930 г., която е обявена за 

архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория от 

местно значение и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ построена през 

2013 г.       

Общата цел на инвестиционния проект е подобряване енергийната ефективност 

на сградата на Община Кубрат, като предпоставка за опазване на околната среда, 

създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за развитие на 

икономиката и подобрен достъп до административните услуги. 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна 

сграда № 1са: 

 поставяне на фасадна топлоизолация от каменна вата в интериора от 

вътрешната страна на фасадата, без засягане на външния облик на 

сградата; 

 подмяна на съществуващата дограма с висококачествена PVC 5 камерна 

дограма с прекъснат термостат и текстура, имитираща дърво в бял цвят и 

членение, съответстващо на членението на оригиналната двукатна дървена 

дограма съгласно запазената архивна документация от края на ХХ век; 

 всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна 

ефективност. 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна 

сграда № 3 и пристроен гараж към нея са: 

 полагане на външна топлоизолация от EPS и XPS с дебелина 7 см по стени 

над цокъл и външна мазилка; 

 полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с дебелина 12 см 

по пода на неотопляемото подпокривно пространство; 

 всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна 

ефективност. 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: 

 повишаване на енергийната ефективност на сградата на Община Кубрат; 

 подобряване качеството на предлаганите обществени услуги; 

 оптимална жизнена среда; 
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 чиста околна среда; 

 икономическо и социално развитие. 

Крайният срок  за изпълнение на инвестиционния проект е до 25.10.2022 г. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 

12/25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника 

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

взаимодействието му с общинската администрация и Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за проект „Реконструкция на сградата на 

община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: 

„Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж”, 

сключен между Държавен фонд – „Земеделие“ и община Кубрат, седалище и адрес на 

управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС № BG000505846, 

представлявана от Алкин Осман Неби – кмет на община Кубрат, Общинският съвет – 

гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава  кмета  на  Община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 132 149,60 лв. (сто тридесет и две хиляди сто 

четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансово плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г., сключен между Община Кубрат и ДФ „Земеделие” за проект 

„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната 

ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна 

сграда № 3 с подземен гараж”, изпълняващ се по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

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

селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони (съгласно Приложение 1); 

 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Кубрат  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 26 429,92 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин 

двадесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на ДДС към авансово плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г., сключен между Община Кубрат и ДФ „Земеделие” за проект 

„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната 
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ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна 

сграда № 3 с подземен гараж”, изпълняващ се по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

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

селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони (съгласно Приложение 2); 

 

3. Възлага на кмета на Община Кубрат да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-

C01/25.10.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”; 

 

4. Възлага на кмета на Община Кубрат да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

7.008-0017-C01/25.10.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. С деветнадесет гласа „за“ точка първа от 

дневния ред е приета. Преминаваме към точка втора. Относно: Приемане на Доклад за 

изпълнение на Общия устройствен план на община Кубрат. Докладва господин Неби, 

заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община 

Кубрат.                

                 Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат  



  

10 / 68 

  

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Неби! Господин Байрактаров - 

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

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и ККУСДОСЕ): 

 След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, подкрепят така направеното предложение за решение:  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вас и 

становищата на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка втора от дневния ред след проведени дискусии, общинските 

съветници, членуващи в постоянните комисии подкрепят предложението за решение: 

 

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.  

 



  

11 / 68 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси относно доклада за изпълнение 

на Общия устройствен план на община Кубрат? Няма такива. Който е съгласен с така 

направеното предложение за приемане на доклада за изпълнението на Общия 

устройствен план на община Кубрат, моля да гласува с вдигане на ръка!   

    

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 116 

 

 Настоящият доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община 

(ОУПО) Кубрат е изготвен на основание чл.127, ал.9 от Закон за устройство на 

територията и обхваща периода от одобряването на ОУП до 31.08.2020г.. 

Общия устройствен план на община Кубрат  придружен с необходимите схеми, 

правила и нормативи за прилагането му е одобрен с Решение №555 по протокол №53 от 

28.03.2019 г. на Общински съвет – Кубрат. Горепосоченото Решение е публикувано в 

ДВ бр. 42 от 28.05.2019г.. 

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална 

планова основа за нейното дългосрочно устройствено развитие в съответствие с 

приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за 

община Кубрат географски,природни, ландшафтни и други ресурси. 

Процедурите по промяна предназначението на поземлени имоти се определят с 

подробни устройствени планове /ПУП/, като същите се разрешават и одобряват в 

случай, че отговарят на функционалното зониране в ОУП на община Кубрат и 

правилата за неговото прилагане. 

Настоящия доклад обхваща кратък период за отчитане изпълнението на ОУП на 

община Кубрат от 20.04.2019г. до 31.08.2020г.. 

През отчетния период на действие на ОУПО са издадени 14 броя разрешения за 

изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или техни изменения. В 

периода община Кубрат е издала 54 броя разрешение за строеж. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 9 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община 

Кубрат /ОУПО/ за 20.04.2019г. до 31.08.2020г./ Приложение № 1 и № 2 – 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – 3 (трима). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С трима  „въздържали се” и с шестнадесет 

гласа  „за“ точка втора от дневния ред е приета, колеги. Преминаваме към точка трета. 

Относно: Приемане на План за интегрирано градско развитие на Община Кубрат за 

периода 2021-2027 година. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  

Приемане на План за интегрирано градско развитие на Община Кубрат за 

периода 2021-2027 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, господин Неби! Колеги, нека да чуем и 

становища на комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, 

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

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и ККУСДОСЕ):  

 

 По точка трета, след проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение заедно с предвидените 

корекции по плана:  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка трета не се проведе гласуване, тъй като общинските съветници, 

членуващи в постоянните комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ), подкрепиха 

предложението за решение да се представи заедно с предвидените корекции по плана. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, както стана ясно на комисии, не убегна от 

вниманието на господин Бедиханов, както и на нашето, имаше така определени 

корекции, които трябваше да се нанесат и сме предприели мерки. След малко ще 

донесат, да може да зачетем установените корекции и да предложим в този вид. Също 

така тук е моментът да допълним, че планът е отворен и по всяко време може да бъде 

коригиран също с решение на Общински съвет, защото периодът е наистина дълъг, 

може да претърпи по-сериозни изменения от плануваното. Ще изчакаме няколко 

минути само докато администрацията се включи…. 

АЛКИН НЕБИ: И аз да кажа някои работи за плана …. 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, господин Неби! Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Планът, реално ще се актуализира всяка година, защото все още не е 

ясен програмният период от 2021-2027 година. По какви проекти може да кандидатства 

общината, какви приоритети ще има. Програмният период 2021-2027 година още не е 

ясен. Затова е един план по който да можем да работим, да го имаме като основа и вече 

да го видоизменяме с решение на Общинския съвет. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, господин Бедиханов! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Може ли да го отложим това гласуване понеже Общинския 

съвет не се е запознал с предвидения план? С това бързане… ние в момента не можем 

да се запознаем с корекциите. Аз установих съществени пропуски в плана. Според мен 

за един ден няма такава администрация, която да може да се справи да ги оправи….. 

АЛКИН НЕБИ: Пропуски като кажем… Технически грешки или пропуски? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Пропуски! Това нещо ще бъде качено на интернет страницата 

на Общината просто излагацията за Общината. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Лошото е, че то беше качено и никой не обърна внимание в 

този период, както от страна  на общинските съветници, нито от кметовете по населени 

места, нито от гражданите на община Кубрат. Този срок е изтекъл и във вида, който е 

на вашето внимание, допускаме възможността да бъдат коригирани тези уточнения в 

този кратък период за информация на вашето внимание. И предложението трябваше да 

направите, господин Бедиханов в началото на заседанието за оттегляне на точката. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз и в комисиите предложих, но…  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Оставайки вече в дневния ред ще трябва да го предложим в 

този вид с така направените корекции, както сме правили и преди това. Ако ще зачетете 

господин Неби или…. 

АЛКИН НЕБИ: Да, зачетете, ако може. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По точка първа от бележките: Актуализирахме данните за 

периода 2017 - 2019 г.; по точка втора са коригирани данните за канализацията с 

актуална информация; по точка трета допълнихме информацията с данни от писмото на 

РИОСВ Русе, като актуализирахме имената на фирмите, които и вчера ги 

коментирахме; по точка четвърта актуализирахме данните и информацията за 

културните интституции и спорта в общината; по точка пета коригирахме 

информацията за жилищата в община Кубрат. И предложението е, както спомена 

господин Неби приложение 1А да не бъде все още включено, тъй като все още не са 

ясни условията на финансиращите програми. Условията ще бъдат ясни догодина. Това 

са първоначално установени промени от вчерашната ситуация, колеги. Ако наистина, 

по-сериозно нещо, господин Бедиханов, ако изложите …. Иначе го подлагам на 

гласуване с така предложения вид  и така коригирания вид. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не! Аз ви казвам в този план фигурират данни от деветдесетте 

години и никой не ги е забелязал… Това е работа на общинската администрация да 

подаде на външната фирма актуални данни. Просто ние сме останали назад във времето 

не искам да кажа така и навънка според този план сме още в деветдесетте години. 

 

АЛКИН НЕБИ: Няма как да е така господин Бедиханов, защото Общият устройствен 

план е приет преди две години. Вследствие на Общият устройствен план всичко се 

променя. Не може от деветдесетте години данни да съществуват в 2020 година. И пак 

казвам този план е отворен. Това не е някакъв окончателен вариант, който заковава и 

казва така ще се развива в град Кубрат. Колко планове има, колко промени има. 

Програмният период още не е ясен. Не знаем по какви проекти още ще кандидатстваме. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Господин кмете, извинявайте! Не става въпрос за бъдещето, за 

проектите, става въпрос, че има неточности, които съвсем добронамерено посочиха, че 

трябва да се поправят, за да е точно и коректно и наистина има още освен това, може да 

са дребни наглед, но са все пак са неточности и господин Бедиханов обърна внимание 

на точно това. За мен няма никаква пречка, защото няма нищо неотложно в този свят да 
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се отложи, да се поправи и да го изчетем. Това е за доброто на всички. Помислете, не е 

сериозно това… за мен! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз не казвам, че е нещо несериозно, затова казвам на втората комисия 

където успях да присъствам и благодарих на Бедиханов, макар и задочно, че все пак си 

е направил труда да прочете. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не, не! Против това ще възразя „…че си е направил труда…“ не 

използвайте повече, този израз „…че си е направил труда…“. Всички четем, достатъчно 

добре…. 

АЛКИН НЕБИ: Къде на друго място видяхме грешки, освен това, което зачетохме? 

 

НИНА ЦОНЕВА: Ами дайте и ще седнем и ще ги разгледаме… Казахме, това не е 

сериозно за мен! 

 

АЛКИН НЕБИ: Това е ваше виждане… 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не само мое! 

 

АЛКИН НЕБИ: Добре, ще видим и Общински съвет какво ще реши. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие в момента искате от общинските съветници да гласуват 

нещо, което не са чели ли, смисъл преработения вариант ли, това ли се опитваме да 

направим? На комисиите предложихме да се коригира и това гласувахме, нека да се 

коригира наистина. Поне становището на нашите две комисии, които заседаваха вчера 

беше точно това, другите комисии даже и не са гласували. Как може да гласуваме 

нещо, което не е гласувано в тези комисии? 

 

МАРИЕТА БОРИСАВА: Значи идеята вчера на нашата комисия беше нали този план 

да се коригира и да бъде изпратен преди самата сесия. Да се види нали къде са 

корекциите… 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но това не е направено… 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, може би ще е по-удачно в един по-кратък срок не знам 

сега да се ангажирам точно с дата или следващо заседание, но… Да госпожо Георгиева, 

заповядайте! 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Ако не зависим от някакви срокове да поставим срок до 

следващото заседание да разгледаме нещата, така както трябва. 

АЛКИН НЕБИ: Не защото, както зачетох до три месеца ние трябва да представим на 

Областния съвет. Областният съвет представя на държавно ниво самите планове. Това е 

срокът, не че ние имаме някакъв срок. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз ще го подложа на гласуване, но ако се ангажираме в срок 

все още да проверим и да поработим върху плана и на следващо или по-следващо 

заседание да се коригира останалата част. Аз не мисля, че тотално е сбъркан планът, 

може да има несъществени грешки, тотално сбъркване едва ли има. 

АЛКИН НЕБИ: Да се определи една комисия, да се разгледа планът, включително със 

съветници, с общинска администрация. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, значи така оформям предложението, все пак ще 

подложа на гласуване, но след решението дали е положително или отрицателно правим 

определена комисия от всички представени групи в Общински съвет, като всеки ще си 

избере представителя, включително и общинска администрация и елиминираме всичко, 

което ни се вижда нередно и като технически, и като стратегически цели. И след като е 

готова комисията внасяме в Общински съвет за докоригиране, ако има такива 

установени. Мисля, че това е най-удачният вариант. Други желаещи да вземат 

отношение по Плана за интегрирано градско развитие? Не виждам. Който е съгласен, 

колеги с така направеното предложение  и зачетените от мен корекции към този момент 

и в този вид ще ви се изпрати след това гласуване, за да може да поработим върху този 

план още. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане 

на ръка. 

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 

  

 Настоящият План за интегрирано градско развитие на Община Кубрат е 

изготвен на основание чл. 23, т.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и обхваща 

периода от 2021-2027 година. 

Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат е средносрочен 

стратегически планов документ, който определя политическата, икономическата, 

пространствената и тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия 

програмен период 2021-2027.  Разработва се за срок от 7 години, в съответствие с 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално ниво на 

стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, 

науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, 

широколентовите комуникации, туризма и околната среда.  Планът за интегрирано 

развитие на Община Кубрат е изготвен на основата на обстоен анализ на 

икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за 

развитие на Общината, изявените тенденции, изведените и  обсъдени със 

заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени са промените в 

икономическото и социално развитие на Общината и факторите, оказващи влияние 

върху състоянието и качеството на живот.  
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Визията и пакетът от стратегически приоритети на Плана за интегрирано 

развитие на Община Кубрат за периода 2021-2027 г. са формулирани на основата на 

резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространственото 

развитие на общината и региона.  

Формулираната визия за развитие на Община Кубрат 2021-2027г. е в съответствие 

с  Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за 

периода 2021-2027 г. и се подкрепя от всички заинтересовани страни. Поради своя  

 

дългосрочен характер заложената визия в Общинския план за развитие 2014–2020 г. 

остава непроменена  и  е следната:  

„Община Кубрат – привлекателно място с развито селско и горско 

стопанство, екологично чиста природа и запазено културно-историческо 

наследство, създаващи благоприятни условия за устойчиво икономическо 

развитие и интелигентен растеж, трудова и социална реализация и висок жизнен 

стандарт и приоритет на своите жители.“ 

Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат определя следните 

стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие на района:  

Приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика; 

Приоритет  2: Запазване и развитие на човешкия капитал; 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване 

на неравенствата 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото 

приемане от съответния общински съвет. 

Анкетното проучване е публикувано на сайта на Община Кубрат на 09.06.2020г., 

а проекта на плана на 07.08.2020г. В посочените срокове не са постъпили предложения, 

мнения и препоръки. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 13, ал. 4 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР)  и чл. 24, т.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР),  

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 Приема План за интегрирано градско развитие на Община Кубрат за 

периода 2021-2027година /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. 
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Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

 Резултати от гласуването: „за”- 16 (шестнадесет), „против”– 3 (трима), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С трима „против“ и шестнадесет гласа „за“ 

приемането е в този вид. И се ангажираме в протокола да бъде записано да се свика 

комисия за допълнително разглеждане на този план и внасяне отново в общински 

съвет. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, относно: 

Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от 

централния бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по 

проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на път RSE2170 / ІІІ – 2102, Борисово – 

Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път 

RAZ3061 / ІІ – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията 

на община Кубрат“. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен 

заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно 

плащане) по проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на път RSE2170 / ІІІ – 2102, 

Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 

23/ и път RAZ3061 / ІІ – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ на 

територията на община Кубрат“.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Становища на Комисията по 

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

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

(ККУСДОСЕ) – господин Байрактаров! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение:  
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! След заседанията на постоянните комисии, ако са 

възникнали въпроси, които не можали сте да запитате сега е моментът или да вземете 

отношение по така разглежданата точка… Няма такива. Гласуването е поименно, 

колеги. Зачитам имената по списък... 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118 

 Община Кубрат е конкретен бенефициент по проект № 17/07/2/0/00092 

„Рехабилитация на път RSE2170 / ІІІ – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница 

общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / ІІ – 23, Беловец – Кубрат/ 

- Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията на община Кубрат“, подмярка 7.2. 

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

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

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

             Съгласно Договор №17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ гр. 

София, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, ползвателят може да получи  

авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ 

по проекта при условията на чл.14 от Наредба №12 от 2016 г. Окончателният размер на 

помощта за изплащане се определя от фонда в срок не по-късно от три месеца след 

подаване на заявката за окончателно плащане. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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           Към настоящия момент Община Кубрат е получила авансово плащане в размер 

на 2 836 660,33 лв. за покриване на разходи за авансови и междинни плащания по 

сключени договори с изпълнители.  

          Предстои извършване на окончателни плащания по договори с изпълнители в 

размер на 2 811 309,90 лв. (словом: два милиона осемстотин единадесет хиляди триста 

и девет лева и 90 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 № 17/07/2/0/00092 

„Рехабилитация на път RSE2170 / ІІІ – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница 

общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / ІІ – 23, Беловец – Кубрат/ 

- Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията на община Кубрат“ по реда на 

Постановление на Министерски съвет №215 от 05.10.2018 г. 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.            

 

 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 05.10.2018 г. 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 – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. 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 № 

17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на път RSE2170 / ІІІ – 2102, Борисово – 

Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и 

път RAZ3061 / ІІ – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ 

на територията на община Кубрат“, подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на 

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

периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 2 811 309,90 лв. (словом: два милиона 

осемстотин единадесет хиляди триста и девет лева и 90 ст.); 

- Валута на дълга – лева; 
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- Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл.104, ал.1, т.1 от Закона за 

публичните финанси; 

- Начин на обезпечаване – одобрената безвъзмездна финансова помощ в 

размер на ползвания заем по Договор №17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г.; 

- Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване – до 15.12.2020 г.; 

- Източници за погасяване на главницата – получената сума по 

одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на ползвания заем 

по Договор №17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г.; 

- Максимален лихвен процент – 0 % /безлихвен заем/; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се дължат. 

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване 

на плащане на изпълнените дейности по  проект № 17/07/2/0/00092 

„Рехабилитация на път RSE2170 / ІІІ – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – 

граница общ. (Сливо поле-Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / ІІ – 

23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията на 

община Кубрат“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

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

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони.       

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „за“ точката е приета, колеги. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред, относно: Прехвърляне на дълготрайни 

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

„Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община 

Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с 
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бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна 

група Бюджет). Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на 

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

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

                Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, по пета точка от 

дневния ред – становища на комисиите! Господин Байрактаров, заповядайте - 

становища на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка пета членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка пета от дневния ред членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно прехвърлянето на 

дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с 

бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет 

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

разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в 

рамките на отчетна група Бюджет). Няма такива. Зачитам имената по списък… 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 119 

 

 През месец Юли 2020 година за нуждите на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат, 

което е второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, са доставени три 

броя климатици с оглед нормалното протичане на дейността. Същите са предвидени в 

бюджета на общината за 2020 г. и са закупени със средства от целева субсидия за 

капиталови разходи за 2020 година. Необходимо е прехвърляне на дълготрайните 

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

„Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет, отписването им 

от баланса на Община Кубрат и завеждането им в баланса на общинското предприятие. 

Прехвърлянето на активите от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с 

бюджет ще се осъществи в рамките на системата на първостепенния разпоредител с 

бюджет и в рамките на отчетна група Бюджет.       

 

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

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

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

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

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни 

материални активи от Община Кубрат на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат, съгласно приложен 

списък – Приложение № 1. 

 2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите 

счетоводни записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

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

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

бюджетните организации. 

 

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

ОП „Социални услуги” гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при завеждане на активите в баланса на второстепенния разпоредите 

с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС №20 от 

14.12.2004г. относно Прилагането на Националните счетоводни стандарти от 

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

бюджетните организации. 
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           Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

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

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

  

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „за“ точка пета е приета. Колеги, 

преминаваме към точка шеста. Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални 

активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет на Професионална 

гимназия гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет. Докладва господин Неби, 

заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – 

първостепенен разпоредител с бюджет на Професионална гимназия гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, моля за 

становища на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  
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 По точка шеста членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение:  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 

 По точка шеста от дневния ред членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, питания, някой да иска да вземе 

думата? Няма такива. Гласуването е поименно по точка шеста. Зачитам имената по 

списък… 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 120 

 

 На 31.08.2020г. в деловодството на Община Кубрат е постъпило писмо с вх.№ 

УД-03-07-154/31.08.2020г. от г-жа Ивалинка Николова-Директор на Професионална 

гимназия гр. Кубрат., относно прехвърлянето на дълготраен материален актив-трактор 

от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет на Професионална 

гимназия гр. Кубрат– второстепенен разпоредител с бюджет. 

 Тракторът е необходим за  осъществяване на практическо обучение по професия 

„Техник-растениевъд“, специалност “Полевъдство“  и за предоставяне на  качествено 

образование и придобиване на съответната категория от Учебния план на гимназията. 

Община Кубрат разполага с Трактор ТК 80 с рег. № РР 22 03 ЕХ, прехвърлен й от ОУ 

“Христо Смирненски“ гр.Кубрат по искане на директора и след Решение № 

329/30.11.2017г. на Общински съвет-Кубрат. 

 

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

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

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

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

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие да бъде прехвърлен дълготраен материален актив, от 

Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет на Професионална 

гимназия гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет, както следва: 

-Трактор ТК 80  с рег. № РР 22 03 ЕХ. 

 2. Задължава Директора на Професионална гимназия гр.Кубрат, да 

извърши необходимите счетоводни записвания при завеждане на активите в 

баланса на второстепенния разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на 

Министъра на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г., относно Прилагането на 

Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС №14 от 

30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните организации. 

 3. Задължава кмета на Община Кубрат,  да се извършат необходимите 

счетоводни записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС 

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

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

бюджетните организации. 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

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

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

  

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно точка шеста от дневния ред е приета, колеги. 

Преминаваме към точка седма. Относно: Актуализиране списъкът на средищни 

училища на територията на Община Кубрат. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:  

Актуализиране списъкът на средищни училища 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). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, становища на двете 

съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и 

финанси (КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка седма след проведени дискусии, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, вашето становище на двете 

съвместни комисии - Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, 

култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка седма от дневния ред, след проведени дискусии членовете на постоянните 

комисии подкрепят така направеното предложение за решение:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка седма от дневния 

ред? Госпожо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Тъй като говорим са средищни училища, дали може да ми кажете от 

училището в село Бисерци дали има деца от други населени места или ученици от 

други населени места, които посещават съответно детската градина и училището, ако 

да – от къде са тези деца? 

 

АЛКИН НЕБИ: От село Звънарци, село Божурово – като директорката пусна 

докладна, че е готова да осигури целодневно занимание и изхранване.  

 

НИНА ЦОНЕВА: Така за детската градина – тя е филиал доколкото знам… 

 

АЛКИН НЕБИ: Не, не, не… за училището става въпрос! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Но понеже общо изнесоха за детските градини и училищата…. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не само за училищата… 

 

НИНА ЦОНЕВА: Понеже казахте и детските градини затова питам. 

 

АЛКИН НЕБИ: Самото постановление е за детските градини и училищата. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, да няма проблем, разбирам. А в училището? В Юпер доколкото 

знам се обучават деца от Звънарци, от Божурово, така също има и в Бисерци…А дали 

може да разберем колко са тези деца или… не в момента, разбира се. 

 

АЛКИН НЕБИ: Да, може, но по принцип това е решение на Общински съвет, което се 

изпраща на Министъра на образованието и той решава вече дали да бъде средищно или 

да не бъде. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Разбира се! Аз не съм против училището просто искам да разбера… 

Благодаря! 

 

АЛКИН НЕБИ: Сега като повдигнахте въпроса имахме среща днеска с директорите. 

Най-вероятно другата сесия пак ще имаме да приемем за маломерните, но ще имаме 

корекции. В момента днеска са толкова бройките, но са си подали молбите и отиват две 

деца от Професионалната гимназия, отиват в Русе. Така че бройката няма да е реална. 

Ще бъда вече на маломерно. 
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НИНА ЦОНЕВА: Значи те се приемат, днес е последният срок. 

 

АЛКИН НЕБИ: Но към днешна дата, към този час са толкоз… 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги по точка седма от дневния ред? 

Ако няма такива, който е  съгласен с така направеното предложение относно: Актуализиране 

списъкът на средищни училища на територията на Община Кубрат, моля да гласува с 

вдигане на ръка… 

 

Проведе се гласуване… 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 121 

 

 С Постановление № 128 от 29 Юни 2017г.  на Министерски съвет се определят  

критериите за включване в списъка на средищните детски градини и училища. В 

училище, което кандидатства за статут на средищно, трябва да има най-малко десет /10/ 

пътуващи от други населени места ученици в задължителна училищна възраст. В 

предложенията допълнително трябва да се посочи какви са възможностите за 

осигуряване на целодневната организация на учебния ден, както и за осигуряване на 

обедното хранене на децата.  

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по 

мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. 

Предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и 

науката. Предложенията за средищни училища и детски градини трябва да съдържат 

мотиви за необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата, 

както и да бъде посочена информация дали училището или градината съответстват на 

критериите, описани в постановлението. В акта се предвижда за пътуващите деца и 

ученици да се осигурява безплатен транспорт, като задължително се определят 

придружители на децата и на учениците от 1-4 клас по време на пътуването до 

средищната детска градина или до средищното училище. 

Предвид гореизложеното на територията на Община Кубрат има четири учебни 

заведения - училища, които отговарят на критериите както следва: 

1. СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат с адрес: гр.Кубрат, община Кубрат, област 

Разград, ул. “Страцин“ №1: приема деца както следва: - с. Задруга - 14 ученика, с. 

Точилари - 26 ученика, с. Савин - 6 ученика, Медовене -5 ученика . 

1.1. Маршрут: с. Задруга - гр.Кубрат - общинска пътна мрежа/републиканска 

пътна мрежа – състояние - добро, с. Точилари - гр. Кубрат - общинска пътна 

мрежа/републиканска пътна мрежа – състояние - добро, с. Савин - гр. Кубрат – 

общинска пътна мрежа – състояние – добро, с. Медовене - гр. Кубрат - републиканска  

пътна мрежа – състояние - добро и обратно. 
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1.2. Създадена организация за целодневно обучение и обедно хранене. 

2. ОУ “Христо Смирненски“ - гр.Кубрат с адрес: гр.Кубрат, община Кубрат, 

област Разград, ул. “Лом“ №1: приема деца както следва:  с. Горичево - 4 ученика, с. 

Медовене - 10 ученика, с. Мъдрево - 14 ученика, с. Савин - 8 ученика, с. Задруга - 4 

ученика, с. Задруга - 14 ученика, с. Каменово 5 ученика. 

2.1. Маршрут: с. Горичево - гр. Кубрат - общинска пътна мрежа/републиканска 

пътна мрежа – състояние - добро, с. Медовене - гр. Кубрат - републиканска  пътна 

мрежа – състояние - добро, с. Савин - гр. Кубрат - общинска пътна мрежа състояние-

добро, с. Задруга - гр.Кубрат - общинска пътна мрежа/републиканска пътна мрежа – 

състояние - добро, с. Мъдрево - гр.Кубрат - общинска пътна мрежа – състояние - добро, 

с. Каменово - гр.Кубрат - републиканска пътна мрежа – състояние – добро и обратно. 

2.2. Създадена организация за целодневно обучение и обедно хранене. 

3. ОУ “Св. Климент“ – с. Юпер с адрес: с. Юпер, община Кубрат, област 

Разград, приема деца както следва: - с. Звънарци – 12 ученика, с. Божурово – 14 

ученика. 

3.1. Маршрут: с. Звънарци - с. Юпер - общинска пътна мрежа – състояние - 

добро/ републиканска пътна мрежа - състояние лошо, с. Божурово - с. Юпер - 

републиканска пътна мрежа - състояние - лошо и обратно. 

3.2. Създадена е организация за целодневно обучение и обедно хранене. 

4. ОУ “Н. Й. Вапцаров“ – с. Бисерци с адрес: с. Бисерци, община Кубрат, 

област Разград, приема деца както следва: - с. Звънарци, с. Божурово и други. 

4.1. Маршрут: с. Звънарци - с. Бисерци - общинска пътна мрежа – състояние - 

добро/ републиканска пътна мрежа - състояние лошо, с. Божурово - с. Бисерци - 

републиканска пътна мрежа - състояние - лошо и обратно. 

4.2. Създадена е организация за целодневно обучение и обедно хранене. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 53, ал.2  и ал.5 от ЗПУО и чл.2, чл.3 от ПМС № 128 от 29.06.2017г., Общинският 

съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1.Определя за учебната 2020/2021г., следните Общински училища за 

средищни: 

1.1. СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат с адрес: гр. Кубрат, община Кубрат, 

област Разград, ул. “Страцин“ №1; 

1.2. ОУ “Христо Смирненски“ - гр. Кубрат с адрес: гр.Кубрат, община 

Кубрат, област Разград, ул. “Лом“ №1; 

1.3. ОУ “Св. Климент“ - с. Юпер с адрес: с. Юпер, община Кубрат, област 

Разград,     ул. “Лом“ № 1; 

1.4. ОУ “Н. Й. Вапцаров“ – с. Бисерци с адрес: с. Бисерци, община Кубрат, 

област Разград, ул. „Бисер“ №62 ; 

2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме необходимите 

действия пред Министерство на образованието и науката за включване на 
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горепосочените училища в Списъка на средищните училища в Република 

България за учебната 2020/2021г. в срок до 10.09.2020 г.  

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

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

нормалното и непрекъснато функциониране на училищата на територията на 

Община Кубрат за  учебната 2020/2021г. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

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

 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

кодекс.                

  

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

„въздържал се” – 3 (трима). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шестнадесет гласа „за“ и трима „въздържали се“ точка седма 

от дневния ред е приета, колеги. Преминаваме към точка осма. Относно: Продажба на 

поземлен имот на собственика на законно построена сграда в гр. Кубрат. Докладва 

господин Неби, заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  

Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в гр. 

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! Моля за  становище на двете съвместни 

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

(КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) - господин Байрактаров.  

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

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка осма членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка осма от дневния ред:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка осма от дневния 

ред? Няма желаещи. Гласуването е поименно, зачитам имената по списък. 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 122 

 Калоян Тодоров е собственик на построени сгради в общински поземлен имот в 

гр.Кубрат с идентификатор 40422.504.73 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и 

две, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и три)  в гр.Кубрат, с площ от 1187 

(хиляда сто осемдесет и седем) кв.м.  Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване по силата на 

Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вх.рег.№ 702 от 2001г.акт 46,  

том ІІ,  дело 269 на Служба по вписванията Кубрат и Нотариален акт за 

дарение на недвижим имот, вх.рег.№ 87 от 2002г.акт 26, том І, дело 26 на 

Служба по вписванията Кубрат. За общинския поземле н имот има 

съставен АЧОС № 6898 от 28.07.2020г., вписан с вх.рег.№ 1230 от 

2020г.,акт № 100, том 4 д № 719 на Служба по вписванията гр.Кубрат.  

 Калоян Тодоров на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост е поискал да закупи земята, върху к оято са построени 

неговите сгради.  

 Исканият за закупуване имот не е включен за продажба в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.  

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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Изготвена е пазарна оценка  от оценител на имоти със сертификат за 

оценителска правоспособност, рег.№ 100101710 от 23.08.2010г, която е в размер на 12 

190,00 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 

6703000614от 28.07.2020 г. е на стойност 10 208,20 лв. (десет хиляди двеста и осем лева 

и 20 ст.). 

Съгласно чл. 41, ал.2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни 

права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-

ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната оценка е по-висока от 

данъчната.   

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

разписано, че освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, като 

това не се прилага за  собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на 

Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, 

които не са нови. Определение за прилежащ терен и дадено в § 1, т.6 от ДР на ЗДДС – 

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

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

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

полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот. 

Определения от комисия данък добавена стойност по този ред е в размер на 1 974,00лв. 

І. 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: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2020 г. приета с Решение № 37 по Протокол № 4 от 

29.01.2020 г., като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО 

НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ 

НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

БУКВА „Б“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ, 

следния имот общинска собственост: 

гр.Кубрат, ул. Стефан Караджа № 22, представляващ поземлен имот с 

ид.40422.504.73 с  площ 1187 кв.м. на собственика на построените в него сгради. 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.43, 

ал.1 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

1. Да се продаде на Калоян Тодоров с постоянен адрес гр. Варна, общ. Варна, 

обл. Варна, ж. к-с Възраждане, бл.12, вх.3, ет.4, ап.58, следния недвижим имот – частна 

общинска собственост в гр.Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Стефан Караджа  № 

22, представляващ  поземлен имот с идентификатор 40422.504.73 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и три), с 

площ от 1187 (хиляда сто осемдесет и седем) кв.м.  по КК и КР на гр.Кубрат, одобрени 

със заповед № РД-18-7/14.02.2006г. на изпълнителния директор на АК, трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване, за който имот има съставен АЧОС № 6898 от 28.07.2020 г., на цена от 

12 190,00 лв. и ДДС в размер на 1 974,00 лв., изчислен на основание чл.45,ал.1 и ал.5, 

т.1 от ЗДДС.  

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на имота, описан в т.1. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

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

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

 

  

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „за“ точка осма от дневния ред е приета, 

колеги. Преминаваме към точка девета, идентична на точка осма. Относно: Продажба 

на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Мъдрево. 

Заповядайте, господин Неби! 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

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

Мъдрево. 

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, господин Неби! Господин Байрактаров, моля за  

становища на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 



  

39 / 68 

  

развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка девета членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка девета от дневния ред:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване по точка 

девета от дневния ред? Гласуването е поименно, зачитам имената по списък. 
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Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 123 

 Сали Назиф е собственик на построени сгради в общински поземлен имот в  с. 

Мъдрево, ул. Детелина № 7, представляващ УПИ № ХV-436 от кв.23 с  площ 1097 кв.м. 

по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вх.  рег.№ 2654 от 

14.08.2014г.акт 164, том 10, дело 1991 на Служба по вписванията Кубрат.  

За общинския поземлен имот в с.  Мъдрево  има съставен АЧОС № 918 от 

02.07.2002г.,  вписан под № 47, том ІV, вх.  рег.№ 1470 от 2002г., д № 681 

на Служба по вписванията гр.Кубрат.  

 Сали Назиф на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост е поискал да закупи земята, върху която са построени 

неговите сгради.  

 Исканият зя закупуване имот не е включен за продажба в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.  

Изготвена е пазарна оценка  от оценител на имоти със сертификат за 

оценителска правоспособност, рег.№ 100101710 от 23.08.2010г, която е в размер на 

4660,00 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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6703000545 от 14.07.2020 г. е на стойност 4 103,90 лв. (четири хиляди сто и три лева и 

90 ст.). 

Съгласно чл. 41, ал.2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни 

права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-

ниски от данъчните им оценки, като в случая пазарната оценка е по-висока от 

данъчната.   

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

разписано, че освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, като 

това не се прилага за  собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на 

Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, 

които не са нови. Определение за прилежащ терен и дадено в § 1, т.6 от ДР на ЗДДС – 

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

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

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

полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот. Поради 

разминаване в площите, комисията  по чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредба № 4, назначена със 

заповед № 362 от 16.06.2020г., не може да се определи освободения от ДДС прилежаш 

терен и счита за правилно да се приложи чл.45, ал.7 от ЗДДС, т.с. продажбата на земята 

да бъде облагаема. 

І. 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: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2020 г. приета с Решение № 37 по Протокол № 4 от 

29.01.2020 г., като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

БУКВА „Б“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРОДАДЕ, следния имот общинска собственост: 

с. Мъдрево, ул. Детелина № 7, представляващ УПИ № ХV-436 от кв.23 с  площ 

1097 кв.м. на собственика на построените в него сгради. 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.43, 

ал.1 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и 

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

 



  

42 / 68 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Да се продаде на Сали Назиф с постоянен адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, 

ул. Рига 10, следния недвижим имот – частна общинска собственост в с. Мъдрево, общ. 

Кубрат, обл. Разград, ул. Детелина № 7, представляващ  УПИ с № ХV-436 (римско 

петнадесет, тире, четиристотин тридесет и шест) от кв.23 (двадесет и три) с площ 1097  

(хиляда деветдесет и седем) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед № 763 от 

1987 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно 

ползване: ниско жилищно застрояване; за който имот има съставен АЧОС № 918 от 

02.07.2002 год. на цена от 4660,00 (четири хиляди шестстотин и шестдесет) лв. и ДДС в 

размер на 932,00 (деветстотин тридесет и два) лв. изчислен на основание чл.45, ал.7 от 

ЗДДС. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на имота, описан в т.1.               

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно точка девета е приета, колеги. Преминаваме към 

точка десета от дневния ред. Относно: Разпореждане с общинския поземлен фонд. 

Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Разпореждане с общинския поземлен фонд. 

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, господин Неби! Господин Байрактаров, 

становища на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 
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развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка десета членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Становища на двете съвместни комисии - 

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания (КСДОЗКСВ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС) - госпожо Борисова! 

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка десета от дневния ред комисии подкрепят така направеното предложение 

за решение:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, относно разпореждането с общинския 

поземлен фонд, колеги? Ако няма… гласуването е поименно, зачитам имената ви по 

списък. 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 124 

 С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2020 г., приета с Решение № 37 по Протокол № 4/29.01.2020г. на Общински съвет 

Кубрат са определени общинските имоти, които ще се продават през 2020г. На 9 имота 

от масив 612 в гр.Кубрат, включени за продажба, са възложени и направени оценки от 

оценител, със сертификат за оценителска правоспособност за земеделски земи и трайни 

насаждения с рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г. За тези имоти има съставени АЧОС, 

вписани в Служба по вписванията, изготвени данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и 

пазарни цени  както следва: 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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№ 

по 

ре

д 

НТП № на 

имота 

Площ 

 кв.м. 

К 

земя 

АЧОС Дан 

оценка 

лв. 

Пазар

на 

цена 

 Гр.Кубрат, местност „Старата черма“  

1 Ов.град 612.71 366 V № 5226/20.02.2015г. 82,40 370 

2 лозе 612.72 356 V № 5227/20.02.2015г. 80,10 360 

3 нива 612.73 193 V № 5228/20.02.2015г. 23,60 200 

4 лозе 612.74 509 V № 5229/20.02.2015г. 114,50 520 

5 лозе 612.92 578 V № 5277/16.03.2015г. 130,10 590 

6 лозе 612.93 272 V № 5278/16.03.2015г. 61,20 280 

7 лозе 612.94 461 V № 5279/16.03.2015г. 103,70 470 

 

 

Направените разходи за оценка на тези имоти са в размер на по 15 лв. за един 

имот, които считам за целесъобразно да се включат в продажната цена на имота. 

С продажбата на тези имоти ще се  реализират постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 год. 

 

Имайки предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, 

чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.2 от Наредба № 16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и чл.27 и чл.28, ал.1 от 

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

собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен  търг с тайно наддаване на следните 

имоти от общинския поземлен фонд: 

1.1 поземлен имот с идентификатор 40422.612.71 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и едно)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 366 кв.м. (триста шестдесет и шест) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: овощна 

градина, категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със 

заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА 

ЧЕШМА, при граници: 40422.612.72, 40422.612.74, 40422.612.601, 40422.612.73. 

Определя  начална тръжна цена от 385,00 лв. (триста осемдесет и пет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 370лв.  

 

1.2 поземлен имот с идентификатор 40422.612.72 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и две)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 356 кв.м. (триста петдесет и шест) трайно 
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предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.75, 40422.612.74, 40422.612.601, 40422.612.73, 40422.612.71. 

Определя  начална тръжна цена от 375,00 лв. (триста седемдесет и пет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 360 лв.  

 

1.3 поземлен имот с идентификатор 40422.612.73 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две точка шестстотин и дванадесет точка седемдесет и три)  в 

землище гр.Кубрат, с площ от 193 кв.м. (сто деветдесет и три) трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на 

Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при граници: 40422.612.72, 

40422.612.74, 40422.612.602, 40422.612.601, 40422.612.71. 

Определя  начална тръжна цена от 215,00 лв. (двеста и петнадесет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 200 лв.  

 

1.4 поземлен имот с идентификатор 40422.612.74 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, шестстотин и дванадесет, точка, седемдесет и 

четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 509 кв.м. (петстотин и девет) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.75, 40422.612.76, 40422.612.592, 40422.612.602, 40422.612.73, 

40422.612.71, 40422.612.72. 

Определя  начална тръжна цена от 535,00 лв. (петстотин тридесет и пет лева), 

въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 520 лв.  

 

1.5 поземлен имот с идентификатор 40422.612.92 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, шестстотин и дванадесет, точка, деветдесет и две)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 578 кв.м. (петстотин седемдесет и осем) трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.601, 40422.612.93, 40422.612.602, 40422.612.94. 

Определя  начална тръжна цена от 605,00 лв. (шестстотин и пет лева), въз основа 

на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска 

правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 590 лв.  

 

1.6 поземлен имот с идентификатор 40422.612.93 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, шестстотин и дванадесет, точка, деветдесет и три)  

в землище гр.Кубрат, с площ от 272 кв.м. (двеста седемдесет и два) трайно 
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предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.602, 40422.612.95, 40422.612.94, 40422.612.92. 

Определя  начална тръжна цена от 295,00 лв. (двеста деветдесет и пет лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 280 лв.  

 

1.7 поземлен имот с идентификатор 40422.612.94 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, шестстотин и дванадесет, точка, деветдесет и 

четири)  в землище гр.Кубрат, с площ от 462 кв.м. (четиристотин шестдесет и два) 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята при неполивни условия: пета, по КК и КР, одобрени със заповед № 

РД-18-51/27.07.2009г. на Изп.директор на АГКК, местност СТАРАТА ЧЕШМА, при 

граници: 40422.612.95, 40422.612.96, 40422.612.603, 40422.612.92, 40422.612.601, 

40422.612.93. 

Определя  начална тръжна цена от 485,00 лв. (четиристотин осемдесет и пет 

лева), въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 810100441 от 11.02.2015 г.  в размер на 470 лв.  

 

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

заповед спечелилите търга и сключи  договор за продажба на описаните в т.1 имоти, 

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

Общинския съвет. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка десета е приета единодушно. Преминаваме към точка 

единадесета, колеги от дневния ред. Относно: Отдаване под аренда на земеделски земи 

от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат чрез търг с 

тайно наддаване. Докладва Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат, 

заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в 

землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат чрез търг с тайно наддаване.  

Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

Зам. - кметът на община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, нека да чуем становища на 

комисиите… Господин Байрактаров, моля за  становища на двете съвместни комисии – 

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

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка единадесета членовете на постоянните комисии са съгласни с така 

направеното предложение за решение:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова – да чуем  и становищата на 

двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и Комисията по 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 

 По точка единадесета от дневния ред членовете на комисиите са съгласни с така 

направеното предложение за решение:  
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КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги относно отдаването под аренда на 

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

Кубрат чрез търг с тайно наддаване? Не виждам такива. Гласуването е поименно, 

зачитам имената по списък… 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 125 

 Община Кубрат е собственик на имот с идентификатор 49518.425.28 с площ-

13,007 дка  в землището на с. Мъдрево, с ЕКАТТЕ 49518 в местността „Алваджъ“ с 

НТП-Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта (3,166дка ) и Трета 

(9,841 дка). За имота има съставен Акт за частна общинска собственост, вписан в 

Службата по вписвания гр. Кубрат под № 73, т. ІV, Вх. Рег. № 1161 от 07.05.2009 г. 

Този имот не е наеман по-вече от 10 години, защото е обрасъл със саморасли дървета и 

храсти и е негоден за земеделско ползване. Към настоящи момент за същия има 

проявен интерес за наемане. Тъй като за почистването на имота ще се наложи да се 

вложат средства е целесъобразно да бъде предоставен за по-дълъг период  от време.  

Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ЗСПЗЗ) отдаването под наем или аренда на земите от общинския 

поземлен фонд, се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от 

общинския съвет, като въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се 

сключва договор за наем или аренда. Минималния срок на договора за аренда 

определен в  чл.4, ал.1 от Закона за арендата е пет стопански години.   

Съгласно текста на Чл.15, ал.5 от Наредба №16 за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат, процедурата за 

предоставяне под аренда на земеделски земи се открива след писмено становище на 

кмета на съответното населено място.. 

В тази връзка е постъпило положително становище от кмета на с. Мъдрево с 

Вх.№ УД-02-18-1026/31.08.2020 г,  имота да бъде отдаден под аренда за срок от 10 

/десет/ години. В момента около 50 процента от имота  е негоден за земеделска 

дейност.  

Сключването на дългосрочен договор ще даде възможност на арендатора да 

провежда мероприятия за премахване на камъни, дървесна, храстовидна и друга 

нежелана растителност. Като се има в предвид, че са необходими значителни средства 

за привеждане на имота във вид годен за земеделска дейност е  целесъобразно за 

първите две стопански години да не се дължи наем за частта от имота, която не е 

подходяща за подпомагане по СЕПП./Схема за единно плащане на площ/. 

 

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

чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от Закона за арендата в 

земеделието, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.15 от Наредба №16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет - Кубрат дава съгласие за  отдаване под аренда за срок от 10 

стопански години чрез търг с тайно наддаване на имот с идентификатор 49518.425.28 в 

землището на с. Мъдрево, с ЕКАТТЕ 49518, общ. Кубрат в местността „Алваджъ“ с 

площ-13,007 дка, НТП-Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта 

(3,166дка ) и Трета (9,841 дка), считано от 01.10.2020 г.  
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2. Възлага на Кмета на община Кубрат да проведе търг с тайно наддаване по 

реда, предвиден в раздел ІІ. Организиране и провеждане на публични търгове на 

Наредба 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен 

фонд на ОбС-Кубрат. 

 3. Приема начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 55,00 

/петдесет и пет/ лева на декар. Арендното плащане да се индексира всяка календарна 

година с процент,  равен на общия инфлационен индекс на потребителските цени на 

годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от Националния 

статистически институт (НСИ). 

4. Определя като задължително условие при провеждане на търга арендаторът да 

поеме ангажимент да почисти имота от камъни, храстовидна  и дървесна растителност 

в двегодишен срок от сключване на договора. 

5. Определя гратисен период за първите две стопански години от сключване на 

договора за частта от имота в размер на 6,230 дка, която не попада в актуалния към 

датата на подписване на договора специализиран слой по чл.4, ал.2 от Наредба № 2 от 

26 март 2018г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 

схеми и мерки за плащане на площ. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С деветнадесет гласа „за“ преминаваме 

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

клас под минималния брой ученици за учебната 2020/2021 година в общинските 

училища на територията на Община Кубрат. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

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

учебната 2020/ 2021  година в общинските училища 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). 



  

52 / 68 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров 

прочетете становището на двете съвместни комисии, които заседаваха - Комисията по 

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

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

(ККУСДОСЕ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и ККУСДОСЕ): 

 По точка дванадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение:  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вас и 

становищата на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 

 По точка дванадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение: 

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако са възникнали въпроси във връзка с 

точката от дневния ред? Не виждам такива. Който е съгласен с така направеното 

предложение от страна на господин Неби до Общински съвет, моля да гласува с 

вдигане на ръка.  

      

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 126 

 

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

образование държавният и общинските бюджети осигуряват финансирането  на 

дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния 

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

центровете за подкрепа за личностно развитие; изпълнение на национални програми за 

развитие на образованието. 

Мотиви за предложението: 

 

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

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

на предучилищното и училищното образование на МОН. Минималният брой за 

паралелка в начален курс е 16 ученици, за среден курс - 18 ученици. Обучението в 

самостоятелна паралелка под този норматив се допуска с разрешение на финансиращия 

орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.   

 

Съгласно единни разходни стандарти, одобрени  от Министерския съвет  с  

Решение № 664 от 01.11.2019г. за изменение на Решение № 208 на Министерския съвет 

от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2020 г. , стандарта за издръжка на един ученик 

в е 1 869 лв. 

 

Минималният размер на допълнителните средства за маломерна паралелка се 

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

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

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

неспециализираните училища е до 40 ученици – 747.60 лв. и не по-малко от 20 на сто 

от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - 

VII клас на неспециализираните училища и на училищата по културата и по изкуствата 

е от 41 до 80 ученици – 373.80 лв.;  
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Минималният размер на допълнителните средства за маломерна паралелка от 

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

когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на неспециализираните 

училища и във всички класове на специалните училища е до 40 ученици – 1121.40 лв. и  

не по- малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 

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

класове  на  специалните  училища  е  от      41 до 80 ученици- 747.60 лв.  

 

Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 

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

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

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

допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се 

осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на 

допълнителните средства се определя от финансиращия орган. 

 

За учебната 2020/2021 година, по искане на директора на съответното училище са 

предложени следните маломерни паралелки и слети класове : 

 

 

 

 

Училище Клас Брой Брой 

  паралелки ученици 

ОУ"Св. Климент" с.Юпер I - ІІІ 1 слята маломерна 7 

 II  1 маломерна 8 

 ІV 1 маломерна 7 

 V - VІ 1слята маломерна  9 

 VІІ 1 маломерна  6 

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"с. Сеслав I 1 маломерна 6 

 ІІ  1 маломерна  7 

 ІІІ- ІV 1 слята маломерна  8 

 V  1 маломерна   11 

 VІ 1 маломерна   10 

 VІІ 1 маломерна 7 

ОУ" Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци ІІ - ІІІ 1слята  маломерна  3 

 ІV 1 маломерна  4 

 V - VІ 1 слята маломерна  6 

 VII 1маломерна  7 

ОУ”Н. Вапцаров” с. Севар I 1 маломерна 13 

 IІ 1 маломерна 10 

 ІІІ 1 маломерна 14 

 ІV 1 маломерна 8 

 V 1 маломерна 8 
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 VI 1 маломерна 10 

 VII 1 маломерна 15 

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

 ІІ 1 маломерна 6 

 ІІІ 1 маломерна 8 

 ІV 1 маломерна 14 

 V 1 маломерна 11 

 VІ 1 маломерна   12 

 VІІ 1 маломерна   13 

ОУ“ Христо Смирненски“ гр. Кубрат І маломерна 14 

 

 

Предвид гореизложеното, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

училищното образование на МОН разрешава за учебната 2020/2021 година маломерни 

и слети класове в общинските училища, както следва: 

 

 

 

 

 

Училище Клас Брой Брой 

  паралелки ученици 

ОУ"Св. Климент" с.Юпер I - ІІІ 1 слята маломерна 7 

 II  1 маломерна 8 

 ІV 1 маломерна 7 

 V - VІ 1слята маломерна  9 

 VІІ 1 маломерна  6 

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"с. Сеслав I 1 маломерна 6 

 ІІ  1 маломерна  7 

 ІІІ- ІV 1 слята маломерна  8 

 V  1 маломерна   11 

 VІ 1 маломерна   10 

 VІІ 1 маломерна 7 

ОУ" Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци ІІ - ІІІ 1слята  маломерна  3 

 ІV 1 маломерна  4 

 V - VІ 1 слята маломерна  6 

 VII 1маломерна  7 



  

56 / 68 

  

ОУ”Н. Вапцаров” с. Севар I 1 маломерна 13 

 IІ 1 маломерна 10 

 ІІІ 1 маломерна 14 

 ІV 1 маломерна 8 

 V 1 маломерна 8 

 VI 1 маломерна 10 

 VII 1 маломерна 15 

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

 ІІ 1 маломерна 6 

 ІІІ 1 маломерна 8 

 ІV 1 маломерна 14 

 V 1 маломерна 11 

 VІ 1 маломерна   12 

 VІІ 1 маломерна   13 

ОУ“ Христо Смирненски“ гр. Кубрат І маломерна 14 

 

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

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН необходимите допълнителни средства, извън определените по 

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

маломерни паралелки и маломерни паралелки от два класа слети в размер на 140 520лв. 

да се осигурят от собствените приходи на съответните училища, както следва: 

2.1. За ОУ „Св. Климент” с. Юпер, средства в размер на  41 866  лв.  ; 

2.2. За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сеслав, средства в размер на 22 802 лв.; 

2.3. За ОУ „Н. Вапцаров” с. Бисерци, средства в размер на 45 230  лв.; 

2.4. За ОУ „Н. Вапцаров” с. Севар, средства в размер на 14 952 лв.; 

2.5  За ОУ „В. Левски“ с. Беловец, средства  в размер  на 15 670 лв.; 

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

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН: 

Общински съвет-Кубрат разрешава функционирането на групи под минимума, 

както следва: 

1-група  в ДГ “Слънчо“ с. Бисерци, база с. Звънарци - 7 деца 

1-група  в ДГ “Щастливо детство “гр. Кубрат, база  с. Равно – 8 деца 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

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

нормалното и непрекъснато функциониране на училищата на територията на Община 

Кубрат за  учебната 2020/2021г.  

 

Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

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

 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

кодекс.                

  

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

„въздържал се” – 3 (трима). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С трима „въздържали се“ и шестнадесет гласа „за“ точка 

дванадесета от дневния ред е приета, колеги. Преминаваме към следваща от дневния 

ред – точка тринадесета. Относно: Заплащане на пътни разходи съгласно чл.34, ал.1, т.2 

и ал.,ал. 2 и 3 от Постановление  № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. на МС  и чл.219, ал.5 от Закона за 

предучилищното и училищно образование. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Заплащане на пътни разходи съгласно чл.34, ал.1, т.2 и ал.,ал. 2 и 3 от 

Постановление  № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. на МС  и чл.219, ал.5 от Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

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, господин Неби! Господин Байрактаров, 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, 

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

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ).  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка тринадесета членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение:  
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова – да чуем  и становищата на 

двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и Комисията по 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка тринадесета от дневния ред членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение като госпожа Алисе Незирова не участва в 

гласуването:  

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  4: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Желаещи за изказване, въпроси? Не виждам. 

Гласуването е поименно. 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 127 

 Съгласно чл.34, ал.1, т.2 и ал.,ал. 2 и 3 от Постановление  № 381 от 30 

декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2020 г.  на МС, бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на 

работниците и служителите за пътуване, както следва: 

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

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

длъжност. 

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

длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от 

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

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

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

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

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

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 
Алисе Незирова Не участва в 

гласуването 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

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

педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 

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

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

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

науката съгласувано с министъра на финансите. 

 

          В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.1, 

т.2 и ал.,ал. 2 и 3 от Постановление  № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2020 г.  на МС и  чл.219, ал.5  от ЗПУО, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

заплащане на квартира  /Съгласно Приложение 1-неразделна част от настоящото 

решение/. 

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

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

периода от 15.09.2020г.  до  30.06.2021г. 

 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

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

нормалното и непрекъснато функциониране на училищата на територията на Община 

Кубрат за  учебната 2020/2021г.  

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

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

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

кодекс.                

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 18 (осемнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

/Госпожа Алисе Незирова не участва в гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА//. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С осемнадесет гласа „за“ госпожа Алисе Незирова не участва в 

гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/. Колеги, преминаваме към допълнителните точки, 

които включихме в началото на нашето заседание, по които докладва господин Неби! 

Точка четиринадесета от дневния ред, заповядайте господин Неби! 
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ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

Кандидатстване за финансиране с проект “Ремонт, консервация и обзавеждане на 

Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат, и подобряване на прилежащите 

пространства в УПИ I, кв. 75“ по подмярка 7.6. “Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата“ от Мярка 7  - “Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ 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, господин Неби! Господин Байрактаров нека да 

чуем и становища комисиите, които заседаваха - Комисията по евроинтеграция, 

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

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и ККУСДОСЕ): 

 По тази първа допълнителна точка, членовете на постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение:  

 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вас и 

становищата на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка четиринадесета от дневния ред: 
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КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Въпроси, колеги? Няма такива… Който е 

съгласен с така направеното предложение относно: Кандидатстване за финансиране с 

проект “Ремонт, консервация и обзавеждане на Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Кубрат, и подобряване на прилежащите пространства в УПИ I, кв. 75“ по подмярка 7.6. 

“Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от Мярка 7  - “Основни услуги и 

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

за периода 2014-2020г., моля да гласува с вдигане на ръка!     

  

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 128 

 

            С Решение № 266 от Протокол № 24/31.10.2013 г. е приет Общински план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014 – 2020 година. 

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните 

предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 

приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-

висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. 

В Приоритет 3 от Плана е предвидено “Съхраняване на културно-историческото 

наследство и развитие на туризма“, със специфична цел 1 „Опазване на природното и 

културно-историческо наследство“. 

В тази връзка е постъпило  предложение /декларация/ с вх. № УД-02-19-

1291/27.08.2020г. от Валентин Димов Добрев - председател на Църковното 

настоятелство на Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат, относно изразяване на 

подкрепа от Общински съвет - гр. Кубрат във връзка с кандидатстване по Проект 

“Ремонт, консервация и обзавеждане на Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат 

и подобряване на прилежащите пространства в УПИ I, кв. 75“ по подмярка 7.6 

“Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от Мярка 7  - “Основни услуги и 

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

за периода 2014-2020г. 
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          В тази връзка  и на основание чл.21, ал.1,  т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

  1. Изразява подкрепа за кандидатстване на Храм „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Кубрат с Проект “Ремонт, консервация и обзавеждане на храм  

„Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат и подобряване на прилежащите 

пространства в УПИ I, кв. 75“ по подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата“ от Мярка 7  - “Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“. 

 

 2. Дава съгласие за реализация на проекта, включващ: Ремонт,  

консервация и обзавеждане на храм  „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат и 

подобряване на прилежащите пространства в УПИ I, кв. 75“, община Кубрат, 

област Разград. 

 

 3. Потвърждава, че дейностите по Проекта, отговарят на Приоритет 3 

„Съхраняване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“, със 

специфична цел 1 „Опазване на природното и културно-историческо наследство“ 

на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Кубрат и задължава 

Кмета на община Кубрат да подпише Декларация, съгласно Приложение № 1 

неразделна част от настоящото решение. 

  

 4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

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

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Кубрат и областния 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Относно: Одобряване на 

актуализирана бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2021 – 2023 година 

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

господин Неби, заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:  

Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 

2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности. 

      Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат  

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров нека да 

чуем и становищата комисиите, които заседаваха - Комисията по евроинтеграция, 

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

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и ККУСДОСЕ): 

 По точка петнадесета, след проведени дискусии членовете на постоянните 

комисии, подкрепят така направеното предложение за решение:  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ –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! Госпожо Борисова, нека да чуем и вас и 

становищата на двете съвместни комисии - Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) и 

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

Становища на двете съвместни комисии – КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По точка петнадесета от дневния ред, комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана 

бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2021 – 2023 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности: 
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КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги относно прогнозата за 

актуализирания бюджет? Няма такива… Който е съгласен с така направеното 

предложение относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община 

Кубрат за периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на 

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

   

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 129 

 

Представям Ви актуализирана бюджетна прогноза за 2021 – 2023 година на 

Община Кубрат, разработена  в съответствие с нормативната уредба, Указанията за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 

2022 и 2023г. (БЮ №4 от 01.09.2020 г.), съгласно т.2.2.3 от Решение № 64 на 

Министерския съвет от 31 Януари 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. 

(изменено с РМС №273 от 23 април 2020 г.и изменено и допълнено с РМС №447 от 3 

юли 2020 г.) 

Актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2021 – 2023 

г. е разработена на базата на: 

 одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г., без еднократните разходи за 2020г.; 

 одобрения размер на разходите за персонал за 2020 г., без делегираните 

бюджети; 

            Бюджетната прогноза е съобразена с: 

 предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, 

свързани със спазване на принципите на добро финансово управление; 

 поемане на ангажименти за разходи само при обезпечен бюджет (при 

възлагане на обществени поръчки и сключване на договори); 

 своевременно разплащане на задължения и недопускане натрупването на 

просрочия; 

 тенденциите в разходите от предходните две години. 
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            Собствените приходи са планирани на база реална оценка и анализ на 

събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната 

уредба. 

        Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи 

за периода 2021 – 2023 г. са разработени на база одобрените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. размери.  

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с : 

 действащите закони и подзаконови нормативни актове; 

 приетата от Общински съвет-Кубрат Наредба №12 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

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

бюджет;  

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

приоритетите и потребностите на местната общност, фискалните правила и 

цели по Закона за публичните финанси; 

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

общината и общинския план за развитие; 

 общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за 

периода 2021 – 2023 година; 

При разработването на разходната част на местните дейности е отчетено и 

въздействието на: 

 уточнените натурални и стойностни показатели; 

 новите и закриващи се структури и функции/дейности; 

 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и 

функциите. 

           Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка 

за собствените приходи и трансферите от други бюджети.  

         При разработване на бюджетната прогноза са заложени само разходи за местни 

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

държавата дейности. 

 

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

връзка с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Наредба №12 за 

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

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

бюджет и чл.5, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община Кубрат за 

периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от 

местни дейности (съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности). 
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 2. Одобрява актуализирана прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2020 -  2021 г. (съгласно Приложение № 1 а). 

 3. Одобрява  актуализирана прогноза за общинския дълг (включително 

намерение за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2021 – 

2023 на община Кубрат (съгласно Приложение №6г). 

  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Кубрат и областния 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – 3 (трима), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С трима „против“ и шестнадесет гласа „за“ точката 

е приета от дневния ред. Преминаваме към точка РАЗНИ, колеги! Въпроси, 

възникнали… господин Цонев, заповядайте!  

 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: С госпожа Борисова имаме едно предложение за даване на 

съгласие за предоставяне на средства от в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева от 

бюджета на Общинския съвет – гр. Кубрат за каузата „Заедно за Ива, за да бъде като 

всяко дете“. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Ще го входират в Общински съвет, така и в 

деловодството на община Кубрат. Колеги, други въпроси или желаещи за изказване по 

тази тема? Да, господин Неби, заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз искам да прочета едно благодарствено писмо: 

 

„До Общински съвет – гр. Кубрат и до общинска администрация – гр. Кубрат, 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници и служители в общинска 

администрация, изказваме нашата голяма благодарност и признателност към всички вас 

за финансовата и морална подкрепа, която ни оказахте в трудните за нас дни. 

Дарението, което направихте за Ива е не само с финансова стойност, а нещо повече – 

признак за загриженост и съпричастност. 

Благодарим Ви. Пожелаваме Ви здраве и много успехи. 

 

С уважение: Семейство Тончеви.“ 

 



  

68 / 68 

  

И още едно писмо. Благодаря да кажа на училищното настоятелство в село Равно, което 

дари предмети на стойност 4 000 /четири хиляди/ лева на детска градина в село Равно. 

Списъкът е в нас – дописани микровълнова, перални, детски уреди, всичко на стойност 

4 000 /четири хиляди/ лева към детска градина в село Равно. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Във връзка с благодарственото писмо, колеги, както знаете на 

предното заседание имаше гласност от нашата трибуна да съберем определени средства 

след проведена такава на 30.07.2020г. от 14:30 часа в стая № 18 в сградата на общинска 

администрация в Общински съвет – гр. Кубрат се сформира петчленна комисия, в 

състав: Председател:  Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – гр. Кубрат. 

Членове: Ганка Георгиева, Мариета Борисова, Невин Мустафова и Светлана Георгиева 

– главен юрисконсулт в общинска администрация. На 29.07.2020г. /сряда/ след 

проведеното редовно заседание на Общински съвет – гр. Кубрат в това помещение 

присъстваха 20 /двадесет/ общински съветници. След изчерпване на дневния ред 

общинските съветници дариха финансови средства в подкрепа на четиригодишната Ива 

Тончева от гр. Кубрат, която е диагностицирана с тежката диагноза детска церебрална 

парализа. Петчленната комисия установи в урната, която беше в тази зала и събраната 

сума. Описани са парични средства общо в размер на 430 /четиристотин и тридесет/ 

лева и реши да бъде упълномощен Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат 

господин Хюсеин Юмеров да преведе събраната сума от името на Общински съвет – гр. 

Кубрат на банковата сметка, която е посочена от семейството на Ива Тончева, за което 

благодаря от тази трибуна. Но кампанията продължава, който е склонен да помогне и 

оттук нататък, банковата сметка е ясна. Благодаря ви за което. Ако няма други въпроси, 

колеги в точка РАЗНИ… кметовете гледам почти са в пълен състав. Ще закрия 

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

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/ 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    /п/  

   / Елис Софта-Мехмед / 

 


