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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 14 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 22.12.2020 г. /вторник/ 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: Веселин Алеков, д-р Денислав Белинов. 

 

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

кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.-кмет на Община Кубрат, служители в 

общинска администрация, кметове на кметства, Снежана Москова – Председател на 

Общинската избирателна комисия - Кубрат и медии. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

   Уважаеми Кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми Заместник - кметове на Община Кубрат,  

Уважаеми Кметове по населени места, 

   Представители на общинската администрация, скъпи гости и представители на 

медиите, 

   Преди да преминем към дневния ред в нашето редовно заседание, имаме избран нов 

съветник от листата на „ЗНС“, за което ще приканя госпожа Москова - Председател на 

Общинската избирателна комисия на Община Кубрат, да изчете Решение № 189 - МИ на 

Общинската избирателна комисия /ОИК/ от 04.12.2020 г. Заповядайте, госпожо Москова! 

 

Г-жа Снежана Москова – Председател на ОИК – Кубрат,  прочете Решение № 189 - МИ на 

ОИК – Кубрат от 04.12.2020 г., с което е обявен за избран за общински съветник в 

Общински съвет - гр. Кубрат, следващият в листата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ“ – Петко Павлинов Петков.  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, госпожо Москова! Останете за връчване на 

Удостоверението.  

 Господин Петков, заповядайте да получите Удостоверението и след това ще положите 

клетва по реда на ЗМСМА. 

 Колеги, нека да покажем необходимото уважение – имаме избран Общински съветник с 

Решение № 189 - МИ на ОИК – Кубрат от 04.12.2020 г. Моля, всички да станем и да 

изслушаме Химна на България! 

 

ИЗСЛУШВАНЕ НА ХИМНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Петков, по чл. 32 от ЗМСМА – Кметовете на 

   Кметства и Общини, и Общинските съветници, се заклеват по този член и подписват клетвен      

   лист – полагането на клетва се удостоверява с подписване на клетвен лист. 

 

Новоизбраният Общински съветник  положи клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА: 

 

„ Заклевам се в името на Република България, да спазвам Конституцията и законите на 

страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от 

Кубратска Община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“ 

 

След полагане на клетвата, господин Петков подписа клетвен лист по чл. 32, ал. 2 от 

ЗМСМА и встъпи официално в длъжност в Общински съвет – гр. Кубрат,  мандат 2019 година 

– 2023 година. 

 

   

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, госпожо Москова. Господин Петков! С пожелание за 

ползотворна работа в местния парламент. Посещавайте редовно заседанията и комисиите и 

следвайте вашите желания, които искате да се случат за благото на Община Кубрат, 

защитавайки ги в този Общински съвет. Честито! 

 

ПЕТКО ПЕТКОВ: Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, преминаваме към дневния ред. Днешното заседание е 

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

администрация (ЗМСМА) и в днешното заседание присъстват 19 /деветнадесет/ общински 

съветници. Имаме кворум колеги, може да вземаме законови решения. Преди да преминем 

към гласуване на дневния ред, позовавайки се на Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /Мандат 2019г.-2023г./ - в чл. 57, искам да внеса допълнителните точки, 

които бяха разгледани от всеки един от вас, присъстващ в двете съвместни комисии, които 

заседавахме реално вчера. Има ли предложения относно дневния ред, допълнение, желаещи 

за изказване? Да, госпожо Борисова, заповядайте! 
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МАРИЕТА БОРИСОВА: Относно дневния ред, аз имам едно предложение и то е: 

вносителят на докладната да си изтегли точка осма и причината затова е, че по време на 

комисии вчера имаше доста неясноти във връзка с така представената докладна и ми се 

струва, че е удачно да седнем и да я изчистим от правна гледна точка. Да се задълбочим 

върху съдържанието на самата докладна, за да имаме възможност да вземаме най-

законосъобразно решение. Идеята ми е - изтегляме докладната, обръщаме и по-специално 

внимание и в извънредна сесия гласуваме във вид, който съответства на правните норми. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за изказване и становища относно дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Георгиева! 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Подкрепям направеното предложение и искам да допълня, за да 

няма проблеми с начисляване на обезщетения за неизползвани отпуски при освобождаване и 

на други управители на търговски дружества със 100 /сто/ процента търговско участие на 

общината в капитала. И точно, както каза тя, за да се подготвим по-добре, за да знаем за 

следващия път обстоятелствата във връзка с уреждането на отпуските на управителите - кога 

започва да тече изискуемостта..., по-добре е да го оставим. Тези неща трябва да се решат на 

следващото заседание, може и на извънредно. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, това е ваше предложение. Други предложения, колеги, 

спрямо  дневния ред? Не виждам такива. Понеже аз съм вносител на докладната, преди 

изобщо да бъде включена в дневния ред, бяха направени много консултации, спрямо 

тълкуването на закона, спрямо взетите решения на ниво ВКС. Така, че мисля, че това 

предложение, което беше направено не е по-различно от това, което е правеното през 

годините. Мисля да остане точката в дневния ред и на това открито заседание като стигнем 

до нея, да я дискутираме, защото от снощи насам тази тема придоби така високо ниво на 

заинтересованост, както по сред гражданите на община Кубрат, така и сред нас. Така малко 

трябва да внесем яснота – даже и на заседание, което се излъчва онлайн. Всеки да си каже 

становищата, мненията. Доктор Мичева е сред нас и ако не може да вземем решение това ще 

остане за следващо или извънредно, но това ще бъде решено след гласуване. Други 

предложения ако няма, ще подложа на гласуване предложението на госпожа Борисова и 

госпожа Георгиева. Ако се приеме - оттегляме точката. Ако не – продължаваме с нея в 

дневния ред. Колеги, който е съгласен точка осма да бъде оттеглена, моля да гласува с 

вдигане на ръка... 

 

 Проведе се гласуване...  

 Резултати от гласуванета: „за”- 6 (шест), „против” – 12 (дванадесет), „въздържал 

се” – 1 (един). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 6 /шест/ гласа „за”, „против” – 12 /дванадесет/, „въздържал се” - 1 

/един/, предложението е отхвърлено. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля 

да гласува, колеги, с вдигане на ръка! 

 Проведе се гласуване... 

 Общинският съвет - Кубрат, с 12 /дванадесет/ гласа „за”, „против” – 6 /шест/, 

„въздържал се” - 1 /един/, прие следния 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 
Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 

година. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по 

ЗМДТ за битовите отпадъци през 2021 г. и определяне на 

такса за битови отпадъци за 2021 година. 

Алкин Неби – Кмет 

на бщина Кубрат 

3. 

Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на 

временен безлихвен заем от централния бюджет за 

авансово финансиране на плащания (окончателно 

плащане) по проект № BG06RDNP001-7.001-0050 

„Реконструкция на части от уличната мрежа  в гр. Кубрат 

и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. 

„Цар Симеон“ – етап 1 в с. Савин“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

4. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Кубрат. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС – 

Кубрат 

5. 

Даване на съгласие за разкриване обществена трапезария 

като местна дейност за целите на изпълнение по процедура 

на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05FMOP001-5.001 -3.1- Топъл обяд в условията 

на пандемията от COVID-19. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. 
Създаване на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“  като държавно-делегирана дейност. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

7. 
Определяне начина на ползване на дървесина от 

„Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община 

Кубрат през 2021г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 
Удължаване срока на договора за търговско управление на 

управителя на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС – 

Кубрат 
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9. 
Предоставяне под наем без търг или конкурс на земи от 

общинския поземлен фонд. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

10. Предоставяне за управление на общински имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

11. 

Определяне на представител на Община Кубрат за участие 

в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов 

заместник при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да 

участва и определяне  мандата му за гласуване по точките 

от дневния ред. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

12. 

  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 

13. 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №17 за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

14. 
Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат за периода 2021-2025 г. 

Мирослав Йорданов– 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

15. 
Приемане на Програма за управление на отпадъците на 

община Кубрат за периода 2021-2027 г. 

Мирослав Йорданов– 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

16. 
Приемане на Програма за опазване на околната среда на 

община Кубрат за периода 2021-2027 г. 

Мирослав Йорданов– 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

17. 
Изменение на Решение № 142 на Общински съвет - Кубрат 

по Протокол № 11 от 26.10.2020г. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС – 

Кубрат 

18. РАЗНИ.  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Продължаваме по дневния ред, по който първа точка гласи: 

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 година. Докладва кметът на Община 

Кубрат - Алкин Неби. Заповядайте! 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.   

          Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Кубрат, 

Уважаеми Заместник – кметове на Община Кубрат, Уважаеми Общински съветници, 

Уважаеми Управители, Уважаеми Кметове по населени места и граждани 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, моля за становища на 

комисиите! Господин Байрактаров, нека да чуем становища на двете съвместни комисии, 

които заседаваха Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 

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

и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ).  

Добър ден на всички!  

По точка първа, членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма ; 

„въздържал се“ - няма ; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, вие бяхте председателстващ. Да чуем 

становищата на двете съвместни комисии, които заседаваха - на  Комисията по координация 

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

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

Заповядайте! 
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Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

По точка първа, членовете на комисиите също подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания? Господин 

Бедиханов, заявява. Заповядайте, господин Бедиханов! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Неби! Прави впечатление, че много често се актуализира 

бюджетът на общината. На какво се дължи това? Неправилно планиране, неизпълнение на 

поставените цели...? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е първи въпрос... 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, първи въпрос. Имам още два.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Оформете и другите два въпроса. Ако няма други желаещи да 

ви отговори... 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Те са конкретно по капиталовите разходи. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще ги кажете ли или по-късно... След отговора! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, не. Чакам отговор. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, господин Неби! 

АЛКИН НЕБИ: Как да ви обясня, господин Бедиханов... 2020 година беше Ковид /Covid/. 

Всичко, което е планувано, се провали. Взехме решение за освобождаване от тротоарно 

право. От март месец неделният битак не работи. Именно, затова се актуализира. И винаги 
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казвам, когато направим една план - сметка или план - бюджет, това е план - не е отчет. 

Отчетът е за Министерство на финансите. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, сега ще конкретизирам точно другите два въпроса, защо питах 

за това. Според вас, заради Ковид /Covid/ основният ремонт на детска ясла „Мир“ гр. Кубрат 

- на покрив от 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева, набъбва на 33 000 /тридесет и три 

хиляди/ лева. Още един пример мога да дам: Основен ремонт на покрива на здравна служба в 

село Беловец, почти сто процента увеличение на разходите - от 8 900 /осем хиляди и 

деветстотин/ лева на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева. Основен ремонт на паркинг към 

Община, към Общински покрит пазар – от 62 000 /шестдесет и две хиляди/ лева на 123 000 

/сто двадесет и три хиляди/ лева. Не виждам никаква връзка с Ковид /Covid/ обстановката. 

Затова ви питах - неправилно планиране или нещо друго има? На какво се дължи това? На 

какво се дължи тази честа актуализация на бюджета? 

АЛКИН НЕБИ: Това ли е? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да. Имам последен въпрос, но той най-вероятно ще е към госпожа 

Зайкърова. 

АЛКИН НЕБИ: Ако сте следели сайта на община Кубрат, възложили сме обществена 

поръчка за ремонт на детска ясла „Мир“ - никой не дойде! Самите средства не достигат, а 

плануваното от 2019 година за 2020 година, не е достатъчно. Затова актуализираме с проект, 

проектиране и възлагане на обществена поръчка - нова. Ремонтът не е направен, защото нито 

една фирма не дойде да направи ремонт. Естествено, ако заложиш пък голям ресурс, тогава 

пък ще кажат, че кметът харчи без цел. За основен ремонт на паркинга - също има 

проектиране. След проектирането, цената скача. Това е по проект и той не е направен. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да разбирам, че вие сте предполагали, по-точно вашият екип е 

предполагал, че от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева, ще струва 120 000 /сто и двадесет хиляди/ 

лева, така ли? 

АЛКИН НЕБИ: 80 000 /осемдесет хиляди/ лева. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: А залагате 123 000 /сто двадесет и три хиляди/ лева. 

АЛКИН НЕБИ: Там са - обществена поръчка, строителен надзор, авторски надзор, СМР. 

Всичко е включено. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Добре. Значи се връщаме за неправилно планиране като причина. 
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АЛКИН НЕБИ: Така ли го казвате? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Един последен въпрос по актуализацията - за рехабилитация на път 

на Борисово – Юпер. Виждам тука, че сумата е нараснала от 2 903 000 /два милиона 

деветстотин и три хиляди/ лева на 2 910 000 /два милиона деветстотин и десет хиляди/ лева. 

Разликата е 7 000 /седем хиляди/ лева. Има някаква корекция, наложена от ДФЗ или? Просто 

не ми е ясно, защо е тази разлика от 7 000 /седем хиляди/ лева! 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Значи, средствата са осигурени от собствения бюджет на Община 

Кубрат. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, да. Но защо от 2 903 000 /два милиона деветстотин и три 

хиляди/ лева... 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Това са допълнителни разходи, след приключване на изпълнението на 

всички строително - монтажни работи. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има допълнително извършени дейности от страна на фирмата по 

този проект? 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Не е от страна на фирмата... 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, това искам да ми обясните, преди да гласуваме тази 

актуализация. 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Това не са строително-монтажни работи. Това са последващи 

дейности по оценка на... как да го кажа - на изпълнението. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, конкретизирайте... 

АЛКИН НЕБИ: Да конкретизираме. СМР свърши, подаване на заявление за проверка  от 

ДФЗ. Преди проверка от ДФЗ трябва да се направи геодезическо заснемане на пътя. Това е за 

Сеслав и Горичево. Същото предстои сега за ул. „Назъм Хикмет“ и Савин. Именно тези 

разходи са от нашата Община, затова скача цената. Държавно - приемателна комисия, такси -  

всичкото от нас. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не са заложени в предварителния проект, това искам да кажа. 

Добре. Разбрах. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, относно предложената актуализация, колеги? Не 

виждам. Да преминем към гласуване, което е поименно. Зачитам имената по списък... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 154 

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

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

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

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

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

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

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

        І. Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2020 г., както следва: 

 

- Намалява приходната част на бюджета със 132 900 лв., както следва: 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Въздържала се 

12 Петко Петков Против 

13 Невин Мустафова Против 

14 Нина Цонева Против 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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1.1. Увеличава приходен §13-03 данък върху превозните средства с 45 000 

лв. 

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

дарения и възмезден начин с 5 000 лв. 

1.3. Намалява приходен § 24-07 приходи от дивиденти с 25 164 лв. 

1.4. Намалява приходен § 27-01 за ползване на детски градини с 25 000 лв. 

1.5. Намалява приходен §27-02 за ползване на детски ясли и други по 

здравеопазването с 10 000 лв. 

1.6. Намалява приходен § 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, улични платна и др. с 50 000 лв. 

1.7. Намалява приходен § 27-10 технически услуги с 10 000 лв. 

1.8. Намалява приходен § 27-11 за административни услуги с 60 000 лв. 

1.9. Намалява приходен § 27-29 други общински такси с 13 666 лв. 

1.10. Увеличава приходен § 36-12 получени други застрахователни 

обезщетения с 920 лв. 

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

6 300 лв. 

1.12. Увеличава приходен §45-01 Текущи помощи и дарения от 

страната с 3 710 лв. 

- Намалява разходната част на бюджета със 132 900 лв., както следва: 

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

122 Общинска администрация с 75 752 лв., както следва: 

1.1.1. увеличава разходите по § 02-02 за персонал по извънтрудови 

правоотношения с 12 437 лв. 

1.1.2. увеличава разходите по §10-13 постелен инвентар и облекло с 1 545 

лв. 

1.1.3. увеличава разходите по §10-15 материали със 14 100 лв. 

1.1.4. увеличава разходите по § 10-20 разходи за външни услуги с 20 000 лв. 

1.1.5. намалява разходите по § 10-51 командировки в страната с 3 000 лв. 

1.1.6. намалява разходите по § 10-62 разходи за застраховки с 4 000 лв. 

1.1.7. намалява разходите по §10-98 Други разходи, некласифицирани в 

другите параграфи и подпараграфи с 10 000  лв. 

1.1.8. увеличава разходите по §19-01 платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни санкции с 3 259 лв. 

1.1.9. увеличава разходите по §19-81 платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни санкции с 944 лв. 

1.1.10. увеличава разходите по § 43-01 текуща дейност с 40 000 лв. 

1.1.11. намалява разходите по §52-01 придобиване на компютри и хардуер с 

1 049 лв. 

1.1.12. увеличава разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения с 3 796 лв. 

1.1.13. намалява разходите §53-01 придобиване на програмни продукти и 

лицензи за програмни продукти с 2 280 лв. 
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                   1.2. Намалява разходите във функция „Образование“, дейност 311 Детски 

градини със 113 448 лв.., както следва: 

                  1.2.1. намалява разходите по 05-51 осигурителни вноски от работодатели за 

ДОО със 70 000 лв. в частта дофинансиране 

                 1.2.2. намалява разходите по  § 05-52 осигурителни вноски от работодатели за 

УчПФ с 15 000 лв. в частта дофинансиране 

                 1.2.3. намалява разходите по § 05-60 здравноосигурителни вноски от 

работодатели с 30 000 лв. в частта дофинансиране   

                 1.2.4. увеличава разходите по § 52-05 придобиване на стопански инвентар с 

1 552 лв. 

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

Общежития с 10 000 лв., както следва: 

                  1.3.1. намалява разходите по § 01-01 заплати и възнаграждения за персонал, 

нает по трудови правоотношения с 10 000 лв. в частта дофинансиране.  

                  1.4. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 431 

„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с 3 352 лв., както следва: 

                  1.4.1. намалява разходите по §10-храна с 8 000 лв. 

                  1.4.2. намалява разходите по §10-13 постелен инвентар и облекло с 2 100 лв. 

                  1.4.3. увеличава разходите по   §10-15 материали с 2 352 лв. 

                  1.4.4. увеличава разходите по § 10-20 разходи за външни услуги с 2 000 лв. 

                  1.4.5.увеличава разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 9 100 лв. 

                  1.5. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност „Други 

дейности по здравеопазването“ с 5 345  лв., както следва: 

                  1.5.1. увеличава разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 6 184 лв. 

                  1.5.2. намалява разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения с 839 лв. 

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

грижи“, дейност 524 Домашен социален патронаж с 262 лв., като: 

                  1.6.1. увеличава разходите по § 02-08 обезщетения за персонал с характер на 

възнаграждения с 7 185 лв. 

                  1.6.2. увеличава разходите по § 02-09 други плащания и възнаграждения с 

28 000 лв. 

                  1.6.3. увеличава разходите по § 05-60 здравноосигурителни вноски от 

работодател с 328 лв. 

                  1.6.4 увеличава разходите по § 05-80 вноски за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване със 198 лв. 

                  1.6.5. намалява разходите по § 10-11 храна със 7 185 лв. 

                  1.6.6. намалява разходите по § 10-16 вода, горива и енергия с 28 000 лв. 

                  1.6.7. намалява разходите по § 10-62 разходи за застраховки със 761 лв.  

                  1.6.8. увеличава разходите по § 10-14 учебни и НИ разходи и книги за 

библиотеките със 183 лв. 
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                  1.6.9. увеличава разходите по§ 10-92 разходи за договорни санкции и 

неустойки, съдебни обезщетения и разноски с 52 лв.     

                  1.6.10. намалява разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения с 222 лв. 

                  1.6.11. намалява разходите по § 52-05 придобиване на стопански инвентар с 

40 лв. 

                  1.7. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и  грижи“, дейност 540 Домове за стари хора, както следва: 

                  1.7.1. увеличава разходите по §  05-51 осигурителни вноски от работодател за 

ДОО с 450 лв. 

                  17.2.  . увеличава разходите по § 05-60 здравноосигурителни вноски от 

работодател с 350 лв.  

                  1.7.3. намалява разходите по § 05-80 вноски за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване със 800 лв. 

                  1.7.4. намалява разходите по § 10-11 храна с  5 036 лв. 

                  1.7.5. увеличава разходите по §10-13 постелен инвентар и облекло с 1 500 лв. 

                  1.7.6. увеличава разходите по § 10-15 материали с 4 000 лв.  

                  1.7.7. намалява разходите по  § 10-16 вода, горива и  енергия с  4 000 лв. 

                  1.7.8. увеличава разходите по § 10-30 текущ ремонт с 2 000 лв. 

                  1.7.9. увеличава разходите по § 52-01 придобиване на компютри и хардуер с 

1 500 лв. 

                  1.7.10. увеличава разходите по  § 52-05 придобиване на стопански инвентар с 

5 110 лв. 

                  1.7.11. намалява разходите по §52-03 придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения с 5 074 лв.  

                  1.8. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа с 66 613 лв., като: 

                  1.8.1. намалява разходите по § 10-20 разходи за външни услуги със 75 000 лв. 

                  1.8.2. увеличава разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 8 387 лв. 

                  1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

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

„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ с 

81 331 лв., като: 

                  1.9.1. намалява разходите по §10-15 материали с 6 002 лв. 

                  1.9.2. увеличава разходите по § 10-20 разходи за външни услуги с 3 500 лв. 

                  1.9.3. увеличава  разходите по § 10-30 текущ ремонт с 2 502 лв. 

                  1.9.4. увеличава разходите по § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 61 217 лв. 

                  1.9.4.увеличава разходен §52-03 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения с 12 910 лв.; 

                  1.9.5. увеличава разходите по §52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 

с 7 204 лв. 
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                  1.10. Увеличава разходите във функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности“, дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на 

културата и етнографски комплекси с местен характер“ с 63 лв., както следва: 

                  1.10.1. Увеличава разходите в §10-30 Текущ ремонт с 63 лв. 

                  1.11. Намалява разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“, дейност 745 „Обредни домове и зали“ с 23 346 лв., като: 

                  1.11.1. намалява разходите по § 02-02 за персонал по извънтрудови 

правоотношения с 2 500 лв.  

                  1.11.2. намалява разходите по §10-98 Други разходи, некласифицирани в 

другите параграфи и подпараграфи с 20 846 лв. 

                  1.12. Увеличава разходите във функция „Икономически дейности и услуги“, 

дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 

7 392, както следва: 

                  1.12.1. увеличава разходите по §10-15 материали с 5 240 лв. 

                  1.12.2.увеличава разходите по §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 7 392 лв. 

                  1.12.3. намалява разходите по § 52-05 придобиване на стопански инвентар с 5 

240 лв. 

                  1.13. Намалява във функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 849 

„Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и телекомуникациите“ с 92 466, 

както следва: 

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

92 466 лв.; 

                  

                

 ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи 

/съгласно Приложение №4/.  

    

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”- 14 (четиринадесет), „против” – 

4 (четирима), „въздържал се” – 1 (един). 

 

 

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

към следваща от дневния ред - точка втора, касаеща: Одобряване на план - сметка за 

необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2021 година и определяне на 

такса за битови отпадъци за 2021 година. Докладва кметът на Община Кубрат. Заповядайте!

  



  

15 / 100 

  

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

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

през 2021 година и определяне на такса за битови отпадъци за 2021 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, становища. Господин 

Байрактаров, становища на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

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

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение:  

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

   

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, нека да чуем и 

вашето становище на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка втора, общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, също 

подкрепят предложението за решение:  

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - 1; 



  

16 / 100 

  

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, в комисиите дебатирахме точката, ако са 

възникнали въпроси, питания - сега е моментът да се обърнете. Има ли такива? Господин 

Бедиханов!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тъй като на комисиите, господин Неби го нямаше и вие частично 

отговорихте на моя въпрос. Ще попитам пак - има ли постъпили предложения, относно 

план – сметката?  

 

АЛКИН НЕБИ: Към кого е въпросът, към мене ли?  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Към вас! Разяснихме, че предложенията би трябвало трябва да са 

към вас. 

 

АЛКИН НЕБИ: До кмета няма нищо!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Значи няма постъпили предложения...? 

 

АЛКИН НЕБИ: До кмета - няма. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вчера ми беше представено едно предложение от изпълнителния 

директор на „Динамика“ и вие не сте запознат с него?! 

 

АЛКИН НЕБИ: Тука е докладната, но до Общински съвет – Кубрат пише, с копие до 

Областния управител на Област Разград. Ако затова говорите - на Метин Исмаилов. Което 

беше предложение и миналата година при обсъждане на план - сметката пак. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, за същото предложение става въпрос! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз ли да отговоря или... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! Вземете думата. Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Това предложение е от миналата година, т.е. актуално от миналата година. 

Където господин Исмаилов предлага, специално за него да бъде на тон да се осигури 

кантар. Това е само предложение. Няма как поотделно всеки гражданин да заяви желание, 

че иска отделен на кантар, отделен на контейнер. Затова има в ЗМСМА - чл. 18. Пуска се 
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една декларация, на когото квадратурата е голяма. По-голяма такса ТБО – чл. 18. Миналата 

година след решение на Общински съвет, същият господин обжалва решението пред 

Административен съд – гр. Разград, където падна неговата жалба. И тогава и сега, давам 

пример: от ул. „Осми март“ пет човека искат отделно. Вие как ще осигурите отделно 

събиране?  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Този въпрос към мен ли е?! 

 

АЛКИН НЕБИ: Не, по принцип питам. В десет часа минава камионът, гражданина го няма 

- на работа е. Затова е уредено и в контейнер тип „Бобър“ - било е  едно време 

„Карнобатски кофи“. Сега вече е на тип „Бобър“ за общо ползване  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие много добре знаете, че рано или късно, час по-скоро трябва да 

минем на количество изхвърлен отпадък. 

  

АЛКИН НЕБИ: Когато държавата мине и ние ще минем. Къде е минавала държавата на 

тон? Само в нашите отчисления е на тон, защото там се плаща такса. Тогава отново имахме 

дискутиране. Предлагахме примери от Европа. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, миналата година на комисиите го дискутирахме с вас какви са 

възможностите, но една година след това, не виждам нещо да се прави по тази посока. 

 

АЛКИН НЕБИ: Самата държава не го урежда. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В смисъл да се пускаме по течението... 

 

АЛКИН НЕБИ: Не на течение. Със ЗМСМА, с график, със снегопочистваща техника - 

няма течение. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Държавата точно и ясно е казала и за какво са тези отчисления. 

Това е една наказателна такса, защото не изпълняваме това, което трябва. Общината 

направила ли е крачка напред, за да се намалят тези отчисления?  

 

АЛКИН НЕБИ: Да. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защото има възможност 50 /петдесет/ процента от тези 

отчисления да се спестят. А сумата е някъде около 400 000 /четиристотин хиляди/ лева. 
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АЛКИН НЕБИ: Договор за разделно събиране. В големите села и в Кубрат са настанени на 

определени точки контейнери. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но си плащаме на сто процента отчисленията. Нали така? 

 

АЛКИН НЕБИ: За тази година - не. От март месец до декември месец - с Решение на 

Министерски съвет. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че сме спестили от отчисленията? 

 

АЛКИН НЕБИ: Нищо не сме спестили, а сме си ги платили. Ще чакаме държавата да ни ги 

върне. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В тази връзка, ако може да задам втория си въпрос към вас, във 

връзка с тези отчисления. Миналата година говорихме много, ние имахме предложение - от 

ПП „ЗНС“, да не се вдигат таксите. Вие го отхвърлихте и съответно вдигнахте такса битови 

отпадъци. Нашите доводи бяха, че отчисленията няма да пораснат за годината, няма да 

станат 95 /деветдесет и пет/  лева., както вие твърдяхте. На база на тези изчисления ваши, 

вие казахте, че трябва да се вдигне таксата. Но се оказа, ето мога точно да ви кажа, какво 

сте казали по време на сесия: „А това, което е за 69 /шестдесет и девет/ лева....“, чета го от 

Протокола от сесията: „А това, което е за 69 /шестдесет и девет/ лева за 95 /деветдесет и 

пет/ лева това са само приказки на НСОРБ от министър Нено Димов, че ще бъде 69 

/шестдесет и девет/ лева никакъв документ нямаме, никакво постановление нямаме, че ще 

бъде 69 /шестдесет и девет/ лева. Това са само приказки.“. Това са ваши думи! Приказките 

излязоха верни. Както и ние твърдяхме, че ще си останат 69 /шестдесет и девет/ лева. Но 

всички изчисления, които Зайкърова е направила, госпожа Зайкърова, извинете, те са на 

база 95 /деветдесет и пет/ лева. Това значи, че сте вземали повече пари от гражданите за 

такса смет. Какво става с тези пари? Ще ги върнете ли по някакъв начин на гражданите? 

Защото, те са абсолютно незаконосъобразно събрани.  

 

АЛКИН НЕБИ: Също заставам зад думите си, че са приказки и бяха приказки. До януари, 

февруари и март, нищо че Министър Нено Димов каза, че ще бъде 69 /шестдесет и девет/ 

лева., ние си платихме по 95 /деветдесет и пет/ лева. Може да го проверите. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Мога ли да кажа нещо? Значи, измененията влязоха в сила след 29 

/двадесет и девети/ февруари. Значи, старата Наредба е действала до края на февруари и 

планирането се извършило на база Наредбата. Такса за 95 /деветдесет и пет/ лева. на 

квадрат. 

  

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Добре. Не става въпрос за това, не спорим... До края на годината, 

ние вече знаем каква е таксата - тя таксата е 69 /шестдесет и девет/ лева. 
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ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Така, другият момент. Такса битови отпадъци се изчислява на база 

данъчна оценка. Едно е такса битови отпадъци, друго е разходи за сметосъбиране, 

сметоизвозване, почистване на уличните площади и т.н. Има разлика. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не спорим, че има разлика. Но вие чрез тази план - сметка, го 

казвате на господин Кмета, че има нужда да се увеличат таксите!  

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Да!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: И казвате ето, ако не се увеличат таксите, парите няма да ни 

стигнат. Но това не е така! 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Напротив! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защото, както съм виждал от плана за тази година, отчисленията 

са близо 80 000 /осемдесет хиляди/ лева по-малко. От 420 000 /четиристотин и двадесет 

хиляди/ лева, те слизат на 360 000 /триста и шестдесет хиляди/ лева, тази година. А 

миналата година, по-точно това е за следващата година, а тази година трябва да са още по-

малко. Разликата ще бъдат ли върнати на хората? Те са вземати в повече. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Няма как да са вземати в повече. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Как да няма?! Вие не сте ги изхарчили тези пари за 

сметопочистване  и сметоизвозване. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Напротив, напротив! Даже не достигат и то финансираме от други 

приходи на Общината. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че при миналогодишният план в таксите са 

заложени 420 000 /четиристотин и двадесет хиляди/ лева за отчисления, нищо че не сте 

платили 420 000 /четиристотин и двадесет хиляди/ лева. Ако сте платили близо 300 000 

/триста хиляди/ лева, пак не достигат, така ли? 

 

АЛКИН НЕБИ: Господин Бедиханов, пак се връщаме на план – сметката, план. Това, 

което го плануваш като разход, като горива, като разходи, като заплати - не може да го 

плануваш за една година. Хипотетично залагаш на една цена. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: От друга страна, такса битови..... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че не може да планувате за една година?! 
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ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: От друга страна, такса битови отпадъци не се събират на сто 

процента.  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не ви чух, извинете! 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Такса битови отпадъци не се събират на сто процента. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да! И затова щях да говоря след малко. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Има граждани - физически лица, които не си плащат. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е пропуск на администрацията! 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Дали на администрацията или на самия гражданин, че не е съвестен. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: На администрацията е! 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Напротив. И двете страни имат вина. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има законови начини за събиране на тези пари. 

 

АЛКИН НЕБИ: Отплеснахме се от темата - план – сметката. Планувате ли кога ще ви се 

счупи колата, господин Бедиханов? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тука не става въпрос за...., господин Неби. Ако не може да 

планирате една Община как да се развива, защо... Да не навлизаме наистина в тази тема. 

 

АЛКИН НЕБИ: То, вие навлизате. Аз предлагам, аз предлагам. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искате да кажете, че Общината се ръководи от един хаос, без 

план, без нищо, така ли? Не, аз ви казвам, че сте събрали повече пари от гражданите, 

неправилно. Вдигнахте таксата, както тази година искате да вдигнете данък сгради с 25 

/двадесет и пет/ процента и до там ще стигнем. Шестнадесета точка: с 25 /двадесет и пет/ 

процента искате да вдигнете данък сгради. Миналата година си позволихте да вдигнете 

такса смет. 

 

АЛКИН НЕБИ: Пак ви обяснявам. Заради Наредбата, която беше действаща. 
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Добре, ето! От края на годината установихме, че не са 95 

/деветдесет и пет/ лева отчисленията, а са 69 /шестдесет и девет/ лева. Какво става с 

насъбраните средства от гражданите? 

 

АЛКИН НЕБИ: Те се актуализират за разходи. Има недобори. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Недоборите са ваш ангажимент, като администрация да ги 

съберете, затова хората са ви избрали и трябва да направите всичко необходимо, а не 

редовните данъкоплатци да ги натоварвате все повече и повече за сметка на тези, които не 

си плащат таксите и данъците. Точно това правите! 

 

АЛКИН НЕБИ: Тука не съм съгласен - все повече и повече. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ами да! Ето тази година ще вдигнете с 25 /двадесет и пет/ 

процента. С 25 /двадесет и пет/ процента  данък сгради. 

 

АЛКИН НЕБИ: 25 /двадесет и пет/ процента това на колко се равнява? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: На 25 /двадесет и пет/ процента се равнява! 

 

АЛКИН НЕБИ: На 2 /два/ лева или на 3 /три/ лева. Това е 25 /двадесет и пет/ процента. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Моля?! 

 

АЛКИН НЕБИ: От 5 /пет/ лева на 25 /двадесет и пет/ процента стават 7 /седем/ лева. Това 

ли е? Какво е това - 25 /двадесет и пет/ процента, 25 /двадесет и пет/! Какво означава 25 

/двадесет и пет/ процента! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин кмете, ако искате някой друг да ви обясни какво 

означава 25 /двадесет и пет/ процента. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: 3 /три/ лева много ли са на човек? 

 

АЛКИН НЕБИ: 0,5 /нула цяло и пет/ промила. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За какви 3 /три/ лева приказвате? Процентно, вие вдигате данък 

сгради. С 25 /двадесет и пет/ процента, вдигате данъка. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, позволете ми да се намеся. Спрямо Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, разглеждаме точка по дневния 

ред, която е втора. Следващата точка е по-назад в дневния ред. Тогава ще изразявате 

становища. Сега сме в дневния ред – по втора точка. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, те повдигнаха въпроса... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля по втора точка - конкретни въпроси. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, аз имам още един въпрос, ако може. Към госпожа Зайкърова. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Аз не съм вносител на докладната. Трябва да се обърнете към кмета. 

Аз само мога да допълвам. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, да. Виждам една табличка, изготвил сте вие и затова към вас. 

Не знам дали ще може господин Неби да отговори, затова. Прави впечатление, че в село 

Тертер на 107 /сто и седем/ жители има настанени 25 /двадесет и пет/ контейнера. Само за 

сравнение - Сеслав е с 747 /седемстотин четиридесет и седем/ жители, там има 21 /двадесет 

и един/ контейнера, настанени. Прави впечатление и то много голямо впечатление. Защото 

според вас тези 107 /сто и седем/ човека ще генерират толкова отпадъци - 0,257 /нула цяло 

двеста петдесет и седем/ кубика. На какво се дължи това? 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Аз не определям броя на контейнерите. Отдел ТСУ отговаря. 

 

АЛКИН НЕБИ: Ще взема от Тертер 15 и ще ги занеса в Сеслав. Кметът на Тертер е сред 

нас – той ще отговори. 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ /кмет на кметство Тертер/: В селото има 18 /осемнадесет/ 

контейнера... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В селото има 18 /осемнадесет/, а останалите са ...? 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ /кмет на кметство Тертер/: В Дома за стари хора – има 3 /три/, на 

летището има и в мандрата – 2 /два/ броя. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги, относно план - сметката? Която се 

запланува за 2021 година е на вашето внимание. Не виждам. Колеги, гласуването е 

поименно. Зачитам имената ви по списък...  
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Проведе се поименно гласуване... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 155 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 г., пропорционално, в зависимост от данъчната оценка на имотите. 

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

към 21.09.2020г./ от отдел „Местни данъци и такса“. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

3 Ганка Георгиева Въздържала се 

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 Въздържала се 

12 Петко Петков Против 

13 Невин Мустафова Против 

14 Нина Цонева Против 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

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

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

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

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

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

количеството битови отпадъци, както и алтернативни критерии - определяне на 

дължимата такса според броя на ползвателите или върху определена от общинския 

съвет основа.  

Промилите при определяне на таксата за битови отпадъци за жилищни и 

нежилищни имоти на граждани и предприятия остават непроменени спрямо 

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

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

7,50о за селата. 

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

желаещи такса битови отпадъци да се определя според количеството на генерираните 

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

 В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот.  

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

база количество генерирани отпадъци, като са посочени предприятията, подали 

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

отпадъци. 

              Максималният размер на разходите по обслужването на един контейнер тип 

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

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

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

годишно). 

 Поради  невъзможност за установяване количеството на битовите отпадъци, за 

всички останали задължени лица, предложението е за пропорционално определяне на 

таксата за битови отпадъци за 2021 г., на базата на формула, представляваща 

произведение от определен от Общинския съвет промил умножен по основа – 

данъчната оценка на имота,  направено поради следните мотиви: 

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

определяне на таксите, съобразно направените разходи от общината и обективните 

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

справедливо ОбС да раздели субектите, заплащащи такса битови отпадъци на 

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

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

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

стремеж за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 

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

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

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

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

такса след като имат различни потребителски нужди.   
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2. В гр. Кубрат  голяма част от населението живее в сгради в режим на етажна 

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

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

изхвърлят от всеки  имот поотделно.   

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

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

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

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

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

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

изхвърлят в съседен незапълнен.  

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

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

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

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

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

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

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

в общите съдове за съхранение.  

 

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

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

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

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

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

територията на населените места в Община Кубрат за 2021г., като следва: 

               1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 

отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в 

Община Кубрат за 2021 г. /План-сметка – Приложение № 2/ в размер на 825 293 лв. 

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

на Община Кубрат поотделно, съгласно Приложение №2, включваща 

необходимите разходи за: 

2.1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

2.2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им; 
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2.3. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

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

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

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

 

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

ЗМДТ, чл.18а от Наредба №11 на Общински съвет - Кубрат през 2021 г. на 

територията на Община Кубрат, когато е невъзможно да се установи 

количеството на битови отпадъци за всеки имот поотделно, определя годишния 

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

по формулата:  

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

където, 

Таксата за битови отпадъци (ТБО) за услугите по 

1. събирането и извозването на битовите отпадъци до регионално 

депо(К1); 

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

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

3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места (К3)  

В ЛЕВОВЕ Е ПРОИЗВЕДЕНИЕ на: 

СБОРА на определените ПРОМИЛИ, отразени по Приложение № 1 

- за вида имот;  

- за всяко населено място 

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

УМНОЖЕН по ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА НА ИМОТА (ДОИ), представляваща 

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

Определя величината на общия промил за различните видове имоти и за 

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

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

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

формула: 

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

(промил за К3*ДОИ)  

  

ІІІ. За имотите на юридически и физически лица извън урбанизираните 

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

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

следният режим на предоставяне на услуги: 

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

предоставят всички услуги, съгласно чл. 62 от ЗМДТ; 

- за останалите имоти да се предоставя услугата поддържане чистотата 

на територии за обществено ползване;   
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               ІV. На основание чл. 69, ал. 1  от ЗМДТ определя такса битови отпадъци 

да се заплаща на две равни вноски в следните срокове: 

 до 30.06.2021 г.; 

 до 30.10.2021 г. 

 

Приложенията са неразделна част от решението. 

   

Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

  

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 13 (тринадесет), „против” – 4 

(четирима), „въздържал се” – 2 (двама). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С тринадесет гласа „За“, план - сметката е приета. Преминаваме 

към трета 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 № BG06RDNP001-7.001-0050 „Реконструкция на 

части от уличната мрежа  в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. 

„Цар Симеон“ – етап 1 в с. Савин“. Заповядайте, господин Неби!  

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

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

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

проект № BG06RDNP001-7.001-0050 „Реконструкция на части от уличната мрежа  в гр. 

Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. „Цар Симеон“ – етап 1 в 

с. Савин“. 

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, становища на комисиите. 

Господин Байрактаров, нека да чуем становището на двете съвместни комисии - Комисията 

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

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

(КСДОЗКСВ). 
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

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

постоянните комисии, подкрепят предложението за решение:  

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Байрактаров! Господин Мехмед, нека да 

чуем становищата на двете съвместни комисии - на  Комисията по координация и 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):  

 По точка трета, общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение:  

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, сега е моментът за въпроси по точка трета от 

дневния ред. Не виждам… Гласуването е поименно, колеги.  

 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 156 

 Община Кубрат е конкретен бенефициент по проект № BG06RDNP001-7.001-

0050 „Реконструкция на части от уличната мрежа  в гр. Кубрат и с. Савин, община 

Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. „Цар Симеон“ – етап 1 в с. Савин“, 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 №BG06RDNP001-7.001-0050-C01 от 07.05.2019 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 Отсъства 

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 Въздържала се 

12 Петко Петков Въздържал се 

13 Невин Мустафова Въздържала се 

14 Нина Цонева Въздържала се 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Въздържал се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

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

на 558 496.03 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 541 448.66 лв. (словом: петстотин четиридесет и една хиляди четиристотин 

четиридесет и осем лв. и 66 ст. ) без ДДС. Кметът на община Кубрат предлага да се 

вземе решение за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен 

безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проект № BG06RDNP001-7.001-0050 „Реконструкция на части от уличната мрежа  в гр. 

Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. „Цар Симеон“ – етап 1 в 

с. Савин“ 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 през 2021 година краткосрочен 

общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния 

бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по 

проект № BG06RDNP001-7.001-0050 „Реконструкция на части от уличната 

мрежа  в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. 

„Цар Симеон“ – етап 1 в с. Савин“, 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 – 541 448,66 лв. (словом: петстотин 

четиридесет и една хиляди четиристотин четиридесет и осем лв. и 66 

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 № BG06RDNP001-7.001-0050- C01 

от 07.05.2019 г.; 

- Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване – до 15.12.2021 г.; 

- Източници за погасяване на главницата – получената сума по 

одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на ползвания заем 

по Договор № BG06RDNP001-7.001-0050- C01 от 07.05.2019 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 № BG06RDNP001-7.001-

0050 „Реконструкция на части от уличната мрежа  в гр. Кубрат и с. Савин, 

община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ и ул. „Цар Симеон“ – етап 1 в с. 

Савин“, 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. 

 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 14 (четиринадесет), „против”– 

няма, „въздържал се” – 5 (петима). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четиринадесет гласа „За“, точка трета е приета, колеги. 

Преминаваме към следваща от дневния ред - четвърта точка, касаеща: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. 
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ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 

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

Кубрат. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, да чуем становищата на комисиите по точка четвърта от 

дневния ред. Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете съвместни комисии 

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

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

вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ):  

 По точка четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, нека да чуем 

становищата на двете съвместни комисии - на  Комисията по координация и управление на 

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

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

 Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 
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ККУСДОСЕ – 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: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Мехмед! Колеги, въпроси, ако са възникнали 

след вчерашното заседание на комисиите, може да ги зададете сега. Ако не - предлагам да 

гласуваме така направените изменения. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на 

ръка... 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 157 

 Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, влиза в сила от 

датата на влизане в сила на Решение № 305 от Протокол № 32/29.09.2017 г., изм. с 

Решение № 465 от Протокол № 46/25.09.2018 г., изм. с Решениe № 517 от Протокол № 

51/31.01.2019 г.; доп. с Решения № 100 и № 101 от Протокол № 8/30.06.2020 г. 

 

Предвид Решение № 132 по Протокол № 11 от 26.10.2020г., с което Общински съвет - 

Кубрат е дал съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-

годишните деца в детските градини на територията на Община Кубрат, през учебната 

2020/2021г., считано от 01.12.2020г., въз основа на Държавен вестник /бр. 92 от 

18.09.2020г./, който е публикуван ЗИД на Закона за предучилищното и училищното 

образование /ЗПУО/, който предвижда въвеждане на задължителна предучилищна 

подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024г. 

Съгласно § 16, в този срок общините следва да създават необходимите условия за 

обучението им в съответствие с изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по 

прилагането му. 

Размерът на средствата и механизмът на тяхното разпределение по общини са 

регламентирани в РМС № 790/30.10.2020г. и средствата ще се предоставят в 

определеният норматив от държавата. 

По решение общините и след решение на общинските съвети, задължителното 

предучилищно образование на 4-годишните деца, може да се въведе на техните 

територии и преди този срок и Община Кубрат се е възползвала от тази законова 

възможност, което налага и определянето на този случай като изключителен  по 

смисъла на разпоредбата на чл. 26, ал. 4  от ЗНА. 
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Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Кубрат регламентира отношенията, свързани с определянето 

и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и 

юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община 

Кубрат.  

Със свое Решение № 132 по Протокол № 11 от 26.10.2020г. Общински съвет - Кубрат  е 

дал съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните 

деца в детските градини на територията на Община Кубрат, през учебната 2020/2021г., 

считано от 01.12.2020г. 

Решението на Общински съвет - Кубрат е влязло в сила на 17.11.2020г. и изпратено с 

писмо с изх.№ УД-02-16-1236 на Министъра на образованието и науката, което налага 

считано от 01.12.2020г., родителите на 4-годишните деца в детските градини на 

територията на Община Кубрат, да бъдат освободени от заплащане на дължими такса 

съгласно т. 3 от Приложение № 1.1. от Наредба № 11 за определянето и 

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

Кубрат. Размерът на средствата и механизмът на тяхното разпределение по общини са 

регламентирани в РМС № 790/30.10.2020г. и средствата ще се предоставят в 

определеният норматив от държавата. 

 Отделно Община Кубрат предоставя услугата: Издаване на удостоверение за 

идентичност на лице с различни имена - 2,00 лв. Тази услуга е регламентирана в чл. 38, 

ал. 1, т. 15 от Наредбата. 

o По съществото си нормативно се урежда в: 

- Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 5, т. 1. 

- Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2. 

- Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз 

основа на регистъра на населението - чл. 18. 

 Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани 

в регистъра на населението или в регистрите на актовете за гражданско състояние. 

Документът се издава с цел да се удостовери, че имената, вписани в два или повече 

документа, са имена на един и същ човек. Например лица с различни имена в диплома 

за завършено образование и акт за сключен граждански брак или при граждани с 

двойно гражданство. Документи, чието естество поражда своите сериозни правни 

последици за започване на работа или за снабдяване на допълнителна степен на 

образование и много други. 

 Съгласно чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският 

съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от 

заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския съвет с това право 

е в съответствие с неговата същност като орган на местното самоуправление – избран 



  

35 / 100 

  

пряко от населението, осъществяващ политиката за изграждане и развитие на 

общината, с оглед осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на 

други дейности, определени със закон. В тази връзка Общинският съвет е 

компетентен да определя политиката на общината по самостоятелното осъществяване 

на всички въпроси от местно значение, които законодателят е предоставил в 

компетентност на общините, в т.ч.  и местните финанси. 

 Съгласно чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, освобождаването от такси се извършва по ред, 

определен в Наредбата. В действащата Наредба на Община Кубрат такъв ред не 

е предвиден, но това не лишава от компетентност Общинския съвет да приеме 

такова решение. В случая следва да се приложи общия ред за вземане на 

Решения. 

Алгоритъма за определяне на цената на дадена услуга определя включване на всички 

разходи по предоставянето й. Такива в настоящият случай липсват. 

 Предлагането на тази услуга не води до административни разходи за Община Кубрат, 

което налага освобождаването от такса на самите граждани. 

 

Основни цели, които се поставят: 

Равнопоставеност на гражданите при предлагане на всички административни 

услуги на гражданите независимо от техните имена. 

 

Финансови средства: 

Предложеното изменение на Наредбата не изисква допълнителни средства и за 

прилагането на изменението на Наредба № 11, няма да бъдат необходими финансови 

средства. 

 

Очаквани резултати: 

  Постигане на социален ефект за гражданите. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

         Изменението на Наредбата не противоречи на норми с по-висока степен и на 

европейското законодателство.  

Изготвеният проект е в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – 

Кубрат на 01.12.2020г. В законовия 14-дневен срок /до 15.12.2020г./ срок не са 

постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.  

 

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

Местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 1 от Закона 

за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно - 

процесуалния кодекс /АПК/, чл. 8 и чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

/ЗНА/, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето 

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

Кубрат, както следва: 

 

 

§ 1. Отменя т. 3 от Приложение № 1.1. от Наредба № 11, в частта 4-ри 

годишни деца. 

     

 

Приложение № 1.1  

 

 

 

Такси за детски ясли и детски градини 

(изм. с Решение № 465 от Протокол № 46 / 25.09.2018 г.) 

 

  

 

 § 2. В чл. 38, ал. 1 т. 15 се отменя:  

„Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - 2,00 лв.“ 

 

  

 § 3. В чл. 38 се прави следното допълнение: в ал. 3 се създава нова т. 10: 

„Не се заплаща такса за следната услуга:  

 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.“ 

 

№ 

по 

ред 

Такси за детски ясли и детски градини Размер в лева 

1. За ползване на детска млечна кухня 

Размер, съответстващ 

на реалната издръжка 

на едно дете, но не 

повече от 2,00 лв. на 

ден 

2. 
За деца в детски ясли: 

- диференцирана такса за присъствен ден 
1,20 лева 

3. 
За деца на 2, 3 и 4 г. в детска градина: 

- диференцирана такса за присъствен ден 
1,20 лева 

4. За деца в полудневни групи в ДГ 
35% от таксата за 

целодневни групи за 

деца от 2 до 4 год. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С пълно мнозинство промяната в Наредба № 11 е 

приета. Преминаваме към следваща точка от дневния ред - точка пета. Докладва кметът на 

Община Кубрат - господин Неби. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Даване на съгласие за разкриване обществена трапезария като местна дейност за 

целите на изпълнение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 -3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19.              

 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, да чуем становищата на 

комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

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

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

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

КСДОЗКСВ): 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

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

ККУСДОСЕ):  

 По точка пета членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение с предложената корекция от вносителя на докладната записка: 

 



  

38 / 100 

  

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Господин Мехмед, нека да чуем и вашите становища на 

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

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка пета членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение с предложената корекция от вносителя на докладната записка: 

ККУСДОСЕ – 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: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Както стана ясно, увеличихме броя от 

180 /сто и осемдесет/ на 350 /триста и петдесет/ лица, нали така господин Камбер? И дава 

съгласие за осигуряването на собствено финансиране в размер вместо 1 000 /хиляда/ лева, 

както беше по първата докладна, колеги - на 2 000 /две хиляди/ лв. След проведен разговор с 

господин Камбер това беше предложението. Запознати сте в комисии. Целта е да стигнем до 

повече потребители. Колеги, въпроси? Господин Камбер е сред нас, за да даде пълна яснота 

на всеки един въпрос. Не виждам въпроси. Гласуването, колеги, е поименно... 

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 158 

 Постъпило е предложение  с вх.№  УД-03-07-242/ 04.12.2020г. от г-н  Ахмед  

Камбер - Директор на ОП ”Социални услуги” – Кубрат относно: кандидатстване на 

Община Кубрат с проектно предложение „Топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID-19 - Община Кубрат”, като условието за допустимост е  „да реализира 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност, въз основа на решение на 

Общинския съвет”. Съгласно Закона за публичните финанси "Местни дейности" са 

дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят 

въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като 

делегирани от държавата дейности 

Срокът за подаване на проектни предложения е до 31 декември 2020г. 

Дейностите ще се извършват в периода 01.01.2021 г. - 27.04.2021 г., като подборът на 

потребителите ще се извърши преди тази дата,  поради което се налага и да се 

допусне предварително изпълнение на настоящите решения. 

За целите на операцията разходите са определени както следва: 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Петко Петков За 

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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- разходи за единица продукт - топъл обяд/  на представители на целевата група, 

ползващи услугата,  по 2,70 лв. за единица продукт;    

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като 

единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт 

- топъл обяд; 

- разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската 

организация, в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - 

топъл обяд; 

Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, 

свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за 

хората, засегнати в най - висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. 

Целта на предложението е: 

-  Приготвяне и доставка на топъл обяд за уязвими граждани от Община 

Кубрат, които поради бедност и продължителна социална изолация, в 

условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в 

затруднение да осигурят сами прехраната си. 

 Във връзка с кандидатстване и подаване на проектно предложение за 

реализиране на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществена трапезария,  

финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19“, е необходимо  Общински съвет-Кубрат, да вземе няколко решения относно : 

- Даване на съгласие Община Кубрат да кандидатства по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-

5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 към 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. 

- Откриване на социалната услуга „Обществена трапезария”, като местна 

дейност считано от 04.01.2021г., за целите на изпълнение на Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-

5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 към 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. 

- Капацитет на услугата до 350 лица. 

- Даване на съгласие за осигуряването на собствено финансиране в размер на 

2000 лв., на месец след сключване на Договор с Управляващия орган. 

- Възлагане на Кмета на Община Кубрат изпълнението на настоящите 

решения. 

- С оглед на защитата на особено важни обществени интереси и предоставяне 

на качествени услуги на територията на община Кубрат за жителите й, 

Общинския съвет гр. Кубрат, допускане на предварително изпълнение  

решенията. 

 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, т. 24 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие Община Кубрат, да кандидатства по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 към Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане. 

  2. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Обществена 

трапезария”, като местна дейност, считано от 04.01.2021г., за целите на 

изпълнение на Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 към Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, с капацитет на услугата- до 350-лица. 

 3. Даване на съгласие за осигуряването на собствено финансиране в размер 

на 2000 лв., на месец след сключване на Договор с Управляващия орган. 

 4. Възлага на Кмета на Община Кубрат изпълнението на настоящото 

решение. 

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

предоставяне на качествени услуги на територията на община Кубрат за жителите 

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

настоящото решение. 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

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 решенията. 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 пълно мнозинство от присъстващите, точка 

пета от дневния ред е приета. Първо вашето решение ще изготвим, господин Камбер. 

Преминаваме към следващата точка, колеги от дневния ред – точка шеста. Относно: 
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Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно - делегирана 

дейност. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно - 

делегирана дейност. 

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

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

и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка шеста, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение с предложената корекция от вносителя на докладната записка: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашите две становища 

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

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

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

КЗЕОРМС):  
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 По точка шеста, членовете на постоянните комисии също подкрепят така 

направеното предложение за решение с предложената корекция от вносителя на 

докладната записка: 

ККУСДОСЕ – 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: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Както е видно от комисиите, подкрепят така направеното 

предложение, но може да са възникнали въпроси. Колеги, сега е моментът. Ако няма такива, 

който е съгласен с така направеното предложение по точка шеста от дневния ред, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 159 

През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи 

съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за 

прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на 

общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. 

В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга 

/държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно 

регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е 

специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: 

– самообслужване; 

– движение и придвижване; 

– промяна и поддържане на позицията на тялото; 

– изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

– комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на: 

 – лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

 – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за 

осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в 

домашна среда по реда на друг закон. 

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на 

асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на 



  

44 / 100 

  

тази подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне 

на различните видове социални услуги в домашна среда.  

С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от 

държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“ определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на 

лице за календарна година за 19 993 потребители в страната. Съгласно Натуралните и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за 

Община Кубрат е 56 потребителя, а общият размер на средствата е 223 160 лв. 

В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги са 

определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта за 

делегирана от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а 

именно: 

– разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски 

за сметка на работодателя; 

– разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на 

индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа; 

– режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от 

общината; 

– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на 

услугата; 

– разходи за обучения и супервизия на асистентите. 

С оглед намаляване на административната тежест и изпълняване разпоредбите 

на чл. 93 от ЗСУ, изискващ организацията по предоставянето на асистентската 

подкрепа да позволява комплексно предоставяне на различните видове социални 

услуги в домашна среда, Община Кубрат предвижда да не се разкрива ново звено за 

администриране на услугата „Асистентска подкрепа“. Дейността ще се изпълнява от 

Отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо обслужване“ към Община 

Кубрат.   

Със свое писмо  № 08-00-15592 от 24.11.2020 г. изпълнителният директор на 

Агенцията за социално подпомагане уведомява общините, че следва да предприемат 

действия по създаването на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана 

от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ, както и че допълнителни указания по 

нейното предоставяне ще бъдат дадени след влизане в сила на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. и на постановлението на Министерски съвет 

за неговото изпълнение. 

Във връзка с гореизложеното и ма основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и 

чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация, Общинския съвет - Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно-делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски 

съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 

стойностни показатели – 56 потребители за 2021 година. 

 

3. Мястото на услугата се определя съобразно спецификата й – в домашна среда, 

на територията на община Кубрат. 

 

4. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга, да се определят съобразно указанията и 

методологията на Агенция за социално подпомагане – 23 щатни бройки за длъжността 

асистент. 

 

5. Услугата да се администрира от Отдел „Просвета, култура, социални 

дейности и техническо обслужване“ към Община Кубрат, с адрес: гр. Кубрат, 7300, 

общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Княз Борис I“ №1, който изпълнява и  Механизма за 

лична помощ съгласно Закона за личната помощ. 

6. Размер на финансирането от общината (в случаите на смесено финансиране) – 

не се осигурява; 

 

7. Възлага на Кмета на Община Кубрат да извърши последващи действия по 

изпълнение на решението. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

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

 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „Въздържал се“ няма. Точка шеста е 

приета, преминаваме към следваща - седма точка от дневния ред, относно: Определяне 

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

Община Кубрат през 2021 година.  Докладва господин Неби. Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА СЕДМА:  

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

собственост на Община Кубрат през 2021г. 

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, становища на комисиите. 

Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете съвместни комисии - Комисията 

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

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

(КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка седма членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашите становища на 

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

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

  

 По точка седма комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Инженер Хасанов е сред нас! Преди да дам думата на 

Общинските съветници за въпроси, ако има нещо да изясним относно плана, по който се 

движи „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат. Накратко, ако може, господин Хасанов! 

 

ХАСАН ХАСАНОВ: Аз очаквам ваши въпроси, за да мога да отговаря конкретно. 

Законодателят е поставил  тези две важни изисквания, с които Общинският съвет ограничава 

и разпорежда точно какво да се прави с горския фонд. Има един определен един обем за 

ползване, който не трябва да се надхвърли. Общинският съвет има правото, както в случая да 

определи обем, който е по-малко, може да определи обем, който да надвишава. Това са 

важните неща и разбира се - ограниченията за цените, начина на продажба. Ние отдавна сме 

решили да не пускаме фирми в горите да продават…., там нещата са по-сложни и контролът 

е по-сложен. Общо взето това, което е написано в докладната, това са важните неща и 

поставят ограничения пред Управителя. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Докладната е подробна. Ако има въпроси, инженер Хасанов е на 

разположение, колеги. Няма такива! Който е съгласен с така направеното предложение, 

относно: Определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, 

собственост на Община Кубрат през 2021 година, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 160 

 Постъпила е Докладна записка с вх.№ УД-02-18-1436 от 10.12.2020г. в 

деловодството на Община Кубрат от управителя на „Кубратска гора“ ЕООД- инж. 

Хасан Хасанов, относно определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска 

гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2021г. 

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

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

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

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

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

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

до 15- дни от одобряването му. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. и чл. 11, ал. 1, т. 23 от Наредба № 8 за 

осъществяване на стопанска дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и 

сдружения с нестопанска, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

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

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

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, определя ползването на дървесина в горите през 2021година, 

собственост на Община Кубрат, предоставени за стопанисване и управление на 

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

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

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

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

горски продукти, оправомощава кмета на Община Кубрат да одобри годишен 

план за ползване на дървесина в общинските гори за 2021г., изготвен от 

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

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

решение. 

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

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

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

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

2021 г. от „Кубратска гора" ЕООД, да бъде равен на обема дървесина по годишния 

план за 2021 година. 

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

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

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, утвърждава предложения от „Кубратска гора“ ЕООД 

ценоразпис за 2021 г. за продажба на дървесина от склад, съгласно Приложение № 

2, неразделна част от настоящото решение. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административния съд - гр. Разград. 

 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 4 (четирима). 

 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С 4 /четири/ гласа „Въздържали се“ и 15 /петнадесет/ 

гласа „За“, точката е приета.  

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Господин Юмеров! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, господин Байрактаров! 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Да обявите време за почивка и после да продължим! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Позовавайки се на Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет  – съгласно чл. 55, ал. 2, обявявам 15 /петнадесет/ минутна почивка! 

 

15 МИНУТНА ПОЧИВКА!!! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: След почивката, след проверка на кворум, всички сте на линия, 

колеги - всички, които сте регистрирани в началото на заседанието. Продължаваме с точка 

осма от дневния ред, по която докладвам аз, колеги.  

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  

Удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на „МБАЛ - 

Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат. 

Докладва: Хюсеин Юмеров  – Председател на ОбС - Кубрат 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров  прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Байрактаров, становища на двете съвместни комисии - 

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

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

вероизповедания (КСДОЗКСВ) .  

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

КСДОЗКСВ): 

 По точка осма, членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем становища по точка осма 

от дневния ред на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 Когато съвместно заседаваха двете комисии, постъпи писмено предложение за 

допълнение от д-р Павлина Мичева, относно точка осма от дневния ред. Нейното желание 

е към т. 3 от докладната записка да се добави следния текст: „Обезщетението за 

неизползвани отпуски е дължимо за периода от 2006 г. до окончателното прекратяване на 

договора за управление“. Дискутира се предложението. 

 По точка осма, членовете на комисиите гласуваха първоначалния вариант, във вида, в 

който е постъпила докладната записка. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси възникнаха след това предложение във 

вчерашната комисия - на двете съвместни комисии, които заседаваха, които продължиха 

наистина малко по-дълго от необходимото, за което ние сме се подготвили, както при 

предложението за решение – по самата докладна. Но след това предложение всички колеги, 

които се запознахте с това предложение, на някои им е  ясно, на някои не е. Днес в 13:00 
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/един/ часа, в деловодството на ОбС - Кубрат получихме допълнение към предложението – 

становище на одитор, одитиращ отчета на „МБАЛ Кубрат“ - ЕООД, гр. Кубрат. В тази връзка 

доктор Мичева, ако иска да допълни нещо към тази точка и после ще дам думата на 

общинските съветници. Доктор Мичева?! Може и от трибуната, да се чува по-добре, ако не, 

малко по-високо, ако може. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Благодаря. Аз просто смятам, че мога да помоля Общинския съвет 

като собственик, за пореден път да вземе отношение към един сериозен пропуск, който от 

мандат на мандат персистира. Защото, навремето, когато станах управител, нито аз, нито 

предполагам някой друг е предполагал, че ще управлявам толкова години тази болница. 

Слава Богу, сме живи и здрави и болница има, всичко е наред. И като ми свършват мандатите 

ми се удължават всеки път. Не се взима отношение по въпроса за обезщетението. И така, 

както е цитирано в трета точка, там се взима отношение по тази Наредба № 8. По отношение 

на отпуска в тази Наредба, която все пак е подзаконов нормативен акт, не се обсъжда 

въпроса за обезщетенията. Миналата година внесохме докладна - декември месец, за да се 

обсъди на Общински съвет, като собственик, като принципал на това търговско дружество, 

което нали не ми е наследствено. Това е ваше дружество, общинско. И там беше поставен 

въпроса, докладната съществува, да се обсъди въпросът за обезщетението за предишните 

мандати. В моето счетоводство със съответните отчисления в програмата съществува от 2014 

година отпуска. Така че няма проблем с другите, могат и да не се взимат от досието. И тогава 

тази докладна не стигна до общинските съветници. Ако беше разгледана докладната, този 

въпрос щеше да бъде изчистен и нямаше да стои на дневен ред. Става въпрос за едно 

нормално демонстриране на уважение към някой, който 15 /петнадесет/ години ръководи 

едно общинско предприятие и има перфектни резултати - на фона на всичко това, което е в 

държавата. Най-откровената ми молба към собственика, е: да вземе едно нормално 

отношение по този въпрос. Нищо друго. Ако няма подобно отношение към управителя, 

който е регистрирал всяка година положителен финансов резултат. Тази година се бори с 

проблема, който е световен и въпреки всичко успява да се справи и с проблемите в общината 

по повод Коронавируса. Когато е забранено, ние да приемаме болни, освен болни по 

спешност, когато има много болен персонал и въпреки всичко болницата в по-малки 

обороти, в съответствие със Заповедта на Министъра, тя продължава да работи. Тази година 

се очаква по-висок финансов резултат, просто защото годината е такава и някак си 

финансовите постъпления са много неуправляеми, но болницата ще регистрира над 200 000 

/двеста хиляди/ лева положителен финансов резултат. Не мога да си обясня, защо вместо да 

се каже браво - защото в края на краища един човек работи за едното браво - а се подлага на 

такива унизителни дискусии. Благодарение на неговата дейност, можене, устойчивост и 

прочие, е засвидетелствал, се подлага на дискусия, на съмнение. Смятам, че не заслужавам 

подобно отношение. Тези средства не са дадени от някой даром, те са благодарение на моето 

можене. Аз съм изключително добър управител и резултатите го показват. Ако вие не го 

знаете, много жалко. Ако не получа уважението, което смятам, че заслужавам, като 

управител на общинското дружество, аз смятам, да направя предложение към вас да ми 

прекратите договора и да направите конкурс. Ще предам щафетата на следващия управител. 

Благодаря! 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси? Желаещи за изказване? Вчера всички бяхме много 

активни. Да, господин Цонев, заповядайте! 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Моето предложение е: направо каквото е нужно за конкурса...  Да 

направим един конкурс и договорът е изтекъл. Да се направи нов конкурс - за нов управител. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В момента разглеждаме представената докладна записка. Такъв 

развой на нещата... това може да се случи евентуално по-напред във времето. 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Извинете, доктор Мичева! Щом сте добър управител и болницата 

има добри резултати - финансови. Според вас оборудването в отделенията добро ли е, има ли 

всякакви апарати? 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Болницата има абсолютно всякаква апаратура. Просто, когато 

започнахме - в отделенията има всичко, което е необходимо. Когато започна пандемията, ние 

още от март месец имаме Заповед на Министъра да приемаме само изключително спешни 

случаи, а сега с разкриване на Корона отделението, просто почти няма болни. 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: За клинична лаборатория и за патология съм съгласен, че там има 

всякакви апарати. Но за другите отделения не съм сигурен. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Какво липсва според вас в отделенията по стандарт? 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Другото, което е! След един часа след обед, вечер, почивни дни - има 

ли доктори на разположение? Има ли дежурен доктор в отделението? 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Има разбира се.  

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Не. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Има на повикване. 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Има по телефона. Сестрата звъни на доктора и по телефона става... 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Има Заповед в спешна помощ, има доктори, които са на 

разположение 24 /двадесет и четири/ часа. 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Щом докторите вземат добри заплати, би трябвало да има дежурства. 

При спешност да се отзовават. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Въпросът ви е чудесен. Има доктори, има на разположение, но 

когато се работи с Ковид болни, когато половината персонал са пациенти, другата половина 

са под карантина или с болнични, тогава работим с 50 /петдесет/ процента по-малко 

персонал. Явно е, че има моменти, в които не може да се покрият - понякога нощно 

дежурство или следобедно, но винаги има поне още двама лекари, има и във всички 

отделения лекари на разположение. По всяко време може да има лекар. 
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ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Щом така казвате.... Аз не съм съгласен! 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Аз се надявам, следващият управител да направи нещата много по-

добри, отколкото са сега. Аз съм само един човек и това, което съм правила, смятам, че било 

на максимума на възможностите, при това положение на здравеопазването, при тази криза, 

при тази липса и нямане на лекари и всякакви специалисти и за тези допълнителни 

изисквания за високите стандарти, от това, че вече лекарите са много възрастни, от това, че 

млади лекари изобщо няма, няма и в Кубрат. И въпреки всичко е направена организация, да 

отговаряме на спешността, която в момента ми е разрешена. Друго не ми е разрешено да 

работя. 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Благодаря за отговора. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други желаещи? Виждам, госпожа Борисова. Да, 

заповядайте! 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз не мога да обясня. Свидетелствам тука сесии подред, като 

става въпрос за кубратската болница. Не мога да си обясня за „Александровска“ болница ли 

си говорим, за „Пирогов“ ли говорим. То не беше извиване на ръце - лекари има ли, няма 

ли... То не беше апаратура - има ли, няма ли...  То не беше легла - има ли, няма ли... ...  То не 

беше да се отвори Корона отделение. След това си отвори Корона отделение, защо пък 

другите отделения не работят в пълен капацитет. Значи трябва да разберете, че това е една 

малка общинска болница, която болница работи много добре с цел нуждите на населението. 

Съгласете се, че ако тази болница я няма и тя не работи по този начин, много хора ще бъдат 

потърпевши. Значи говоря го от първо лице. Всяко едно нещо, което е казано е абсолютно 

мотивирано. Видяла съм как работи болницата. Цецо, извинявай... обаче има лекари на 

повикване. Още преди да се отвори Корона отделението, лично моят съпруг дава 

разположения и не, не си отразява пациентите по телефона. Ходи на място. Ходи, когато го 

повикат от спешна помощ, ходи когато го повикат от вътрешно отделение и това са 15 

/петнадесет/ дни в месеца. Следващите 15 /петнадесет/, съгласно Заповед си има друг лекар, 

който е на повикване. Нали това във връзка с повикванията. Но като цяло, аз наистина не 

мога да си обясня, като гражданин и като общински съветник, и като човек, чието семейство 

- нали съпругът ми работи в болницата - не мога да си обясня, какво е това свръх очакване от 

кубратската болница. Колеги, хубаво е да се разходите малко из останалите общини, 

останалите общински болници. Доктор Мичева много правилно го каза. Значи, нашата 

болница поне няма задължения и работещият там персонал получава навреме заплати. Има 

една съседна болница, където има много задължения и където на служителите им запорират 

сметките. Така че, аз изцяло съм „За“ удължаване срока на договора за търговско управление 

с една година на доктор Мичева и не считам, че към настоящия момент, дори да се обяви 

конкурс - няма проблеми, те конкурси много могат да се обявяват. Дали ще има управител, 

който толкова годно и качествено да си върши задължението и да ръководи така успешно 

болницата? 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Госпожо Борисова, няма незаменими хора! 
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МАРИЕТА БОРИСОВА: Не, не. Като подчертавам, че в момента обстановката е много 

тежка. Ако говорим за незаменими хора, наистина няма. Но тука говорим за неща, които са 

изключително сериозни. Значи това е управление на общинска болница и това един сериозен 

въпрос, който касае цялото общество. Така че според мене е ирелевантно да се изразяваме по 

този начин. И да коментираме има ли, няма ли незаменими хора. Благодаря. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря  и аз. Ганка Георгиева, заповядайте! 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Не биваше да се стига до там, да даваме такава оценка на един 

достоен доктор - доктор Мичева. Бих гласувала за предложеното решение в точка едно, две и 

четири, като предлагам т. 3 да се промени: „Размерът на платения годишен отпуск на 

управителя на дружеството да се определя с Решение на Общинския съвет, в съответствие с 

изискванията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Търговския закон /ТЗ/.“ 

Защото присъствието на чл. 155 и следващите от Кодекса на труда /КТ/, не е уместно в 

договор за управление и контрол. Това е моето мнение. Не съм юрист, може да не съм се 

изразила юридически правилно и юристите могат да си изкажат мнението. Като 

определянето на това решение може да стане на следващото заседание на Общинския съвет. 

Имам предвид още нещо. По - нататък  в дневния ред следва точка за промяна на наше 

решение, за назначаване на управител на В и К. Там ще стои същият въпрос, в неговия 

договор, да се заложи размерът на отпуската. Предстои обновяване и на договора на 

„Кубратска гора“ - на управителя. Така че, тука не става въпрос само за управителя на 

болницата, а за управителите на търговските дружества. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, госпожо Георгиева! Колеги, други желаещи за изказване? 

Господин Бедиханов, заповядайте! Вчера имахте въпрос. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За колко дни става въпрос, за каква сума става въпрос, за каква 

компенсация става въпрос? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Този въпрос беше зададен към доктор Мичева и трябва да имаме 

днес резултат. Ако няма друг въпрос, ще попитам доктор Мичева. Доктор Мичева, по ваши 

изчисления вчера господин Бедиханов попита за какъв период, колко дни и за каква сума 

става въпрос и по какъв ред е определена сумата? Изяснете, за да има яснота, да 

информираме общинските съветници и обществото в Община Кубрат. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Неизползван отпуск в системата на „МБАЛ - Кубрат“ е от 2014 

година. Това е  калкулирано в системата и е 86 350 /осемдесет и шест хиляди триста и 

петдесет/ лева. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: От 2014 година -  86 350 /осемдесет и шест хиляди триста и петдесет/ 

лева. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Да. Отделно имам, нали осигуровки към него и обезщетения. Но 

сумата, която е за получаване е 86 350 /осемдесет и шест хиляди триста и петдесет/ лева. В 

системата излиза с тежестите, но това пак си е обезщетение, но само 10 процента от тези 
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86 350 /осемдесет и шест хиляди триста и петдесет/ лева. Фактически това са от 2014 година 

до 2020 година. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колко дни? Колко дни, не стана ясно... 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Ами по 20 дни е регистрирала системата. За договор за управление 

20 дни. 140 дни – от 2014 година до 2020 година. Друго просто няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други желаещи за въпроси, изказвания? Ако няма ще 

премина към моето становище и предложение за това, да не се променя докладната в този 

вид, в който е представен пред вас, след посочените мотиви от моя страна. Позволете само в 

кратък отговор, на това, което каза доктор Мичева, пропуск в трудовия договор за 

неуреденост на отпуските,,, този пропуск е  уреден, както в Търговския закон /ТЗ/, така и в 

Кодекса на труда /КТ/, така и в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. А Наредба № 8 за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат, чрез търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел - тя урежда нормативната база на местно ниво. Всичко, което 

не е уредено в закона - е в допълнение в нашата Наредба, към нашата територия на 

съответната Община и се урежда в наредбите на всички общински съвети в национален 

мащаб. А обсъждането на миналогодишното предложение, позовавайки се отново на същите 

три закона, които посочих по-горе, стигнахме до заключение, че същото, което виждаме 

днеска и сме свидетели, не може по този начин да се случи. Четвърто посочи доктор Мичева, 

че има положителен резултат болницата, което ние не оспорваме, реално и то се вижда от 

отчетите, приети почти с пълно мнозинство през годините. И одитирания резултат от 

познатия ни одитор, който пред вас е изготвил становище. Относно прекратяването, това, 

наистина е личен акт, и ако счита така доктор Мичева противно на нашето желание и това се 

вижда в докладната, че искаме да продължим с още една година. А за уважението, 

резултатите, наистина спрямо други болници, госпожа Борисова в подкрепа направи хубави 

изречения, това сме го уредили в чл. 33 от нашата Наредба № 8 и доброто управление е част 

от самият договор, което е утвърдено с бизнес задачи на дружеството за целият срок на 

договора и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие на 

дружеството. Щом искаме да имаме хубава болница, трябва да я развиваме в тази насока, 

другото е немислимо. Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието 

изпълнение, органите на управление, съответно надзорният съвет следва да осигурява, като 

рентабилност, производителност, обем, печалба – е важен елемент или намаление на загуба. 

Позволете ми от направена справка, поискана от мен лично, официално, да представя 

данните, относно договора, който поисках да видя в досието и всички анекси, приложени 

към договора и справка за полагаемите използвани отпуски. Към момента Управителят на 

„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, е използвал от 2006 година до 2011 година общо 67 

/шестдесет и седем/ дни по чл. 155, ал. 1 от КТ. Това с искане става госпожо Георгиева, за 

което са подадени молби и са издадени заповеди към тях. Останалите 36 /тридесет и шест/ 

дни - този период са неизползвани, а за периода от 2012 година до 2020 година, няма 

подадени заявления за ползване на платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ, а също така 

няма и подадени искания по чл. 176, ал. 1 от КТ за отлагане на платения отпуск, брой 

неизползвани дни – 180 /сто и осемдесет/ дни. 
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Предвид всичко това, колеги, защо да не се промени докладната в частта, която е на вашето 

внимание и го обсъдихме на комисии. Моето становище е - след консултация, разбира се, 

както и миналата година, така и тази година: 

Според чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, отношенията между Управителя на ЕООД и 

самото дружество се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, сключен 

от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на 

съдружниците или от едноличния собственик. 

При сключване на договора Община Кубрат чрез Кмета на общината е  действала, като 

едноличен собственик на капитала, сключващ от името на дружеството договор за 

възлагане на управлението. Страни по договора, с който се уреждат вътрешните си 

отношения са Управителят и ЕООД. 

Действително в договора не е изрично посочено, че страна по договора е дружеството, 

а Общината сключва договора от негово име, но това е ясно от самия договор и от 

уредбата на чл. чл. 141, ал. 7 от Търговския закон. 

Правата и задълженията възникват за дружеството, а не за представляващия го в 

отношенията с Управителя едноличен собственик на капитала. Това е и причината 

плащанията към Управителя, подобно на тези към работниците  и третите лица дас се 

извършват за сметка на имуществото на дружеството. 

Договорът за възлагане на управление е напълно стандартен облигационен договор за 

възлагане на управление. 

Договорът има последици като на трудов и след като е  получавала възнаграждението 

си от дружеството, Управителят следва да получи и обезщетението си от него. 

Управителят и дружеството нямат договорни отношения, тъй като управителят не може  

да договаря сам със себе си, да се измества отговорността и  задълженията за 

изплащане на каквито и да е задължения извън обсега на дружеството и решения в тази 

насока на общото събрание е в противоречие с правната норма. 

След като всичките си месечни възнаграждения управителят е получавал от 

дружеството по силата на същия договор, общината и да иска не може да изплати 

възнаграждение или пък Общинския съвет да вземе решение в тази насока. 

Дружеството е единственият доволстващ орган на Управителя и плащането може да 

става само от неговия фонд за работна заплата и то само при прекратяване на договора 

за възлагане на търговско управление. В този смисъл е съдебната практика на ВКС № 

1349, №1527г. от 2002г., № 604 от 2001г. и др. 

По отношение на въпроса: Какъв е срокът за погасителната давност за заплащане на 

обезщетение за неизползван отпуск при договор за управление – 3 или 5 годишен, 

следва да бъде взето предвид това, че принципно правилно е становището за 

неприложимост на разпоредбите на Кодекса на труда при преценката на срока на 

погасителната давност. 

Доколкото се касае за договор за възлагане на управление, съдържащ характеристиките 

на договор за поръчка – чл. 280 и следващите от ЗЗД, по отношение на сроковете за 

погасителна давност, следва да бъде прилаган този закон и следващите, съобразно 

препращането на чл. 288, предложение първо от ТЗ. 
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В тази връзка, по отношение на обезщетенията се прилага 3-годишната погасителна 

давност по чл. 111 буква „в“ от ЗЗД. 

Към който и закон да се придържаме, колеги, не може да се върнем, нито до 2006 година, 

нито до 2012 година ли беше по последни данни, от справката, която съм взел - по последни 

данни...? Колеги, ако няма други желаещи за изказвания, относно становището, което съм 

изразил. Да, госпожо Георгиева! 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз мисля, че моето предложение не противоречи на това, което вие 

казахте. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е! 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Моето предложение - последното беше да промените само точка 3, 

да отпадне текстът по чл. 155 от КТ. Това беше. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може ли да оформите, за да чуя отново предложението ви, да 

запиша малко по-бавно. Ако имате копие, може да ми го предоставите, ако не записвам... 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Точка 3: „Размерът на платения годишен отпуск на Управителя на 

дружеството се определя с решение на Общото събрание на Общински съвет, в съответствие 

с изискванията на ЗЗД и ТЗ.“. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако няма други предложения, колеги.... 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Това не противоречи на това, което вие искате. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е и той е уреден. След прекратяване ще получи по ЗЗД. Дали по 

ЗЗД, дали по КТ - зависи, какво ще поиска от новия управител. Колеги, ако няма други 

въпроси... Да, господин Бедиханов! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Виждам, че вървим в посока нов управител, току-що го казахте! 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не! Предложението не го казва това и сега ще видим след 

гласуването. Колеги, ако няма други въпроси, ще прекъсна за пет минути, за да обсъдя 

новото предложение и след това ще зачета решението към вас. 

5 МИНУТНА ПОЧИВКА!!! 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, на линия ли сме всички? Колеги, след постъпило 

предложение от госпожа Ганка Георгиева, да се допълни точка 3 в решенията, относно 

удължаване договора на управление на управителя на „МБАЛ – Кубрат“, в точка 3 /три/ 

размерът на платения годишен отпуск на управителя на дружеството да се определя с 

решение на ОбС, в съответствие с изискванията на ЗЗД. След правена консултация, считам 

че точка 3 /три/ трябва да придобие следния вид: „Размерът на платения годишен отпуск на 

управителя на дружеството се определя съгласно чл. 155 и следващите от КТ, съответно 

изискванията на ЗЗД – 20 дни.“ Това е моето предложение. Ако има други желаещи в 
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момента за изразят мнение. След прочитане на становището от моя страна, наистина в един 

момент се препраща и към ЗЗД, което няма да е пречка със запетая да бъде допълнено и 

конкретизирано. Ако нямате, колеги други предложения... Да, господин Бедиханов, 

изказване, предложение? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам въпрос към господин Неби! Като бивш служител на 

болницата, вашето становище да го чуем по казуса? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, господин Неби! 

АЛКИН НЕБИ: Какво мога да кажа аз за болницата.... Работил съм, получавал съм 

заплатата редовно. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не... По възникналия казус... 

АЛКИН НЕБИ: По казуса, каквото трябва да се направи, да се направи. Ако оправомощи 

Общинският съвет, дали ще реши, ако няма - КТ. Като мениджмънт, да. Като болница, да. 

Като управление, да - няма задължение. Тука не дискутираме дали доктор Мичева е добър 

мениджмънт или добър специалист, или болницата дали е в добро състояние или в лошо. 

Тука коментираме едни правни въпроси, на които принципал е Общинският съвет. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз само да доуточня. Казусът е следният: Дали ще имаме управител 

или няма да имаме управител... Готови ли сме в тази пандемия да оставаме без управител...? 

АЛКИН НЕБИ: Сега. Тука няма точка, доколкото чета за прекратяване. За удължаване 

пише, за удължаване. Никой не е казал, че прекратяваме договора. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Доктор Мичева, точно и ясно каза, че ако ... 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Този въпрос към господин Неби ли е? Тук трябва да отговоря, аз! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз само да доуточня. Казусът е: имаме ли управител или нямаме 

управител... 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е казусът това! Господин Бедиханов не отклонявайте темата, 

моля  ви се. Дебатът възниква относно уреждането на неизплатените отпуски или 

обезщетения, както искате така ги наричайте... По какъв ред да бъдат уредени. Прочетох 

становище, решения на ВКС. Направете си труда, наистина прочетете и ще видите, че 

Общинският съвет не е страна в този момент. Тука дилемата е точка 3 /три/ - в нашето 

решение как да бъде уредено в следващия анекс. Не говорим за първа точка или втора от 

решенията. Говорим за трета точка. И самият дебат се поражда от трета точка. Нали така 

доктор Мичева?  

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Да. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И с това допълнение, мисля че уреждаме, както е по становището, 

така и по решение на ВКС, това да се случи, като му дойде времето по ред посочен в закона. 
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Прочитам отново точка 3 /три/ от предложението ми за решение: „Размерът на платения 

годишен отпуск на управителя на дружеството се определя съгласно чл. 155 и следващите от 

КТ, съответно изискванията на ЗЗД – 20 дни.“ И ще предложа на вашето внимание гласуване 

в този вид на докладната записка. Който е съгласен, колеги с така направеното предложение 

и корекция в точка 3 /три/ в решенията, моля да гласува с вдигане на ръка... 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 161 

 Поради изтичане срока на договора за управление на д-р Димитрова Мичева – 

управител на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат  на 15.12.2020г., е необходимо 

удължаване на същият. 

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

самоуправление и местна администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните 

заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 11, ал. 1, т. 5, чл. 31, ал. 2 и § 1 

от Допълнителните разпоредби от Наредба № 8 на ОбС за реда за упражняване правото 

на собственост на община Кубрат в едноличните търговски дружества с общинско 

имущество, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има 

дялове или акции, Общинският съвет – Кубрат, в качеството му на едноличен 

собственик на капитала на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, 

Р Е Ш И: 

 

 1. Удължава срока на договора за търговско управление с 1 (една) година на 

д-р ПАВЛИНА МИЧЕВА - управител на „Многопрофилна болница за активно 

лечение - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, считано от 15.12.2020 г.  

 

  2. Управителят, да участва в медицинските дейности на дружеството, като 

работи и като специалист акушер - гинеколог, специалист по анестезиология и 

реанимация в отделенията и в специализиран лекарски кабинет. 

 

  3. Размерът на платения годишен отпуск на управителя на дружеството се 

определя съгласно чл. 155 и следващите от КТ, съответно изискванията на ЗЗД – 

20 дни. 

 

 4. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подпише анекс към Договор за 

търговско управление от 13.12.2005 г., с който да бъде удължен срокът му с 1 

(една) година.  

 

 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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 Резултати от гласуването: „за”- 14 (четиринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 5 (петима). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С петима „Въздържали се“, четиринадесет гласа „За“, 

точка осма от дневния ред е приета. Преминаваме към следваща от дневния ред - точка 

девета. Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на земи от общинския 

поземлен фонд. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Предоставяне под наем без търг или конкурс на земи от 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! Колеги, моля за становища на 

комисиите. Господин Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – 

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

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

вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ): 

 По точка девета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, по точка девета от дневния ред, 

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

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка девета, членовете на постоянните комисии също подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

ККУСДОСЕ – 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: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Мехмед! Колеги, въпроси? Стана ясно за 

кой имот, кой го иска и за какво го иска на комисии. Ако има други въпроси, сега е 

моментът. Не виждам. Гласуването е поименно… 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Петко Петков За 

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 



  

62 / 100 

  

  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 162 

 В Община Кубрат е постъпило Заявление с Вх.№ УД-02-19-1610/04.11.2020г. от 

Тони Димитров – директор на ДГС „Сеслав“ гр. Кубрат ТП при „Северноцентрално 

държавно предприятие“ ДП - Габрово с искане за предоставяне под наем за срок от 10 

години на два имота - частна общинска собственост с НТП - Гори и храсти в 

земеделски земи в землището на с. Юпер. Площите са необходими за осигуряване 

изхранването на дивеча, подобряване на неговите местообитания и за ограничаване 

размера на щетите, които той нанася на горската растителност и селскостопанската 

продукция.   

Имотите, които ДГС „Сеслав“ желае да наема са с идентификатори: 

86091.537.20 и 86091.537.21  в землището на с. Юпер. Същите са собственост  на 

Община Кубрат, съгласно АЧОС 3623/25.08.2011 г., вписан в Службата по вписвания 

гр. Кубрат под № 35, т. 8 Вх.рег .№ 2311/29.08.2011 г. за имот 86091.537.20   и АЧОС № 

6900/02.11.2020 г., вписан в Службата по вписвания гр. Кубрат под № 58, т. 7, дело № 

1292, Вх. Рег.№ 2050/4.11.2020 г. за имот 86091.537.21 . 

Съгласно чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване 

на дивеча „Площите за специализираната фуражна база върху общински земи и гори 

се определят след решение на общинския съвет по предложение на комисията по 

ловно стопанство към държавното горско стопанство“. 

 В чл. 24а, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са 

описани условията, при които земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават 

под наем или аренда без търг или конкурс.  

В конкретния случай имотите, отговарят на две от условията, посочени в чл.24а, 

ал.6 от ЗСПЗЗ,  а именно: 

т.2. „ не са били използвани две или повече стопански години“; 

т.5. „ в други случаи, определени в закон“ 

   

Водени от фактическото състояние на горепосочените имоти и дадената 

законова възможност да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс, Общински 

съвет –Кубрат може да разгледа предложението на директора на ДГС „Сеслав“ същите 

да бъдат предоставени за срок от 10 години за създаване  и поддържане на площи за 

специализирана фуражна база. Основната цел е да се подобрят условията за лов  на 

дребен дивеч-фазани, което ще допринесе за повишаване на атрактивността и 

емоционалността при лов, от там и повишаване на интереса към лов на фазани на 

територията на общината. 

Сключването на дългосрочен договор за наем ще доведе до допълнителни 

финансови приходи в бюджета на Община Кубрат. 

В Приложение № 1 на Наредба № 16 за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Кубрат са определени начални 

цени за отдаване под наем или  аренда на земи от общинския поземлен фонд за имоти с 
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начин на трайно ползване: нива, полска култура, незастроени имоти в регулация, като и 

за настаняване на пчелни семейства в земи и гори от ОПФ и ОГФ. За имоти с НТП - 

Гори и храсти в земеделски земи няма определена начална наемна цена. Това налага 

Общински съвет - Кубрат да определи цената, по която ще се предоставят 

горепосочените имоти на ДГС „Сеслав“  за създаване и поддържане на площи за 

специализирана фуражна база.  

За целта са възложени пазарни оценки за определяне на наемни цени за двата 

имота от независим оценител регистриран в Камарата на независимите оценители в 

Република България.  

Съгласно представен Доклад от лицензиран оценител за оценка на двата 

поземлени имота с обща площ - 211,121 дка и с начин на трайно ползване: гори и 

храсти в земеделски земи,  актуалната пазарна стойност е в размер на  9,11 /девет лв. 11 

ст./ лева на декар за година. 

 

           1. 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 - 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 „А“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ: 

 

1.1 имот с идентификатор 86091.537.20 (номер по предходен план 537020) в 

землището на с. Юпер, общ. Кубрат с НТП “Гори и храсти в земеделска земя“, с обща 

площ 164839 кв. м., собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 3623/25.08.2011 

г.  

1.2 имот с идентификатор 86091.537.21 (номер по предходен план 537021) в 

землището на с. Юпер, общ. Кубрат с НТП “Гори и храсти в земеделска земя“, с обща 

площ 46329 кв. м., собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 

6900/02.11.202020 г.  
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            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, чл. 24а, ал. 6, т. 2 и т. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи,  чл. 39, ал. 1 от Закона за лова и опазване на 

дивеча, във връзка с чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и 

опазване на дивеча, чл. 6, т. 4 от Наредба № 16 на ОбС - Кубрат за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд, Общинският 

съвет - Кубрат     

Р Е Ш И: 

               Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от 10 години 

в полза Държавно горско стопанство „Сеслав“  ТП при „Северноцентрално държавно 

предприятие“ ДП - Габрово за създаване и поддържане на площи за специализирана 

фуражна база, върху следните  поземлени имоти:  

              2.1 имот с идентификатор 86091.537.20 (номер по предходен план 537020) с 

площ 164839 кв. м., собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 3623/25.08.2011 

г. в местността „ ПОД КАРАБАЛЪК“ в землището на с. Юпер, общ. Кубрат, обл. 

Разград,  с НТП “Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята: четвърта, при 

граници и съседи: 86091.537.1; 86091.537.138; 86091.616.138; 86091.616.152 и др.; 

             2.2 имот с идентификатор 86091.537.21 (номер по предходен план 537021) с 

площ 46329 кв. м., собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 6900/02.11.2020 

г. в местността „ ПОД КАРАБАЛЪК“ в землището на с. Юпер, общ. Кубрат, обл. 

Разград,    с НТП “Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята: четвърта, при 

граници и съседи: 86091.544.27; 86091.544.36; 86091.544.28; 86091.544.147 и др.  

             3. Определя годишна наемна цена за имотите по т. 2.1. и 2.2.  в размер на 9,11 

/девет лв. 11 ст./ лева на декар. 

            4. Годишната наемна цена по договора  да се актуализира ежегодно с отчетения 

положителен индекс  на инфлация  за предходната година, отчетен от НСИ. 

            5. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме всички последващи 

действия, свързани със сключването на договор за наем с Държавно горско стопанство 

„Сеслав“  .   

 

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

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

  

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд –Разград. 

 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С пълно мнозинство от присъстващите, точка 9 /девета/ е приета. 

Преминаваме към точка десета от дневния ред. Относно: Предоставяне за управление на 

общински имот. Докладва заместник – кметът на община Кубрат. Заповядайте, госпожо 

Пойраз! 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Предоставяне за управление на общински имот. 

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

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, госпожо Пойраз за подробната докладна. Господин 

Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – Комисията по 

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

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

(КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ): 

 Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Мехмед, по точка десета от дневния ред, 

нека да чуем становищата - Комисията по координация и управление на стопанските 

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 
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ККУСДОСЕ – 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: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Изяснено е на комисии за коя сграда 

става въпрос. Ако няма въпроси, гласуването е поименно… 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 163 

 В Община Кубрат е постъпило писмо с вх.№ УД-02-16-1295 от 02.12.2020г. от 

комисар Константин Костов – за директор ОДМВР съгласно заповед № 330з-

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Петко Петков За 

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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2622/05.11.2020г., с искане за сключване на договор за предоставяне за безвъзмездно 

управление на части от общински имот – публична общинска собственост с 

идентификатор 40422.505.1419.1, представляващи 9 (девет) стаи и обслужващ ги 

коридор с обща  площ 192,80 кв.м., разположени на втория етаж във вход „Б“ 

(източната част), находящ се в гр.Кубрат, ул. „Цар Иван Асен II“  №4, вх.Б. 

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост е предвидено имотите и 

вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на общината или 

на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се 

предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна 

издръжка или на техни териториални структури.  

 

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 реши: 

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 

29.01.2020г, 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 „В“  Имоти, върху които Община Кубрат има намерение да учреди 

вещно право на ползване: 

 

1. гр. Кубрат, ул.Цар Иван Асен II № 4, вх.Б, с идентификатор 40422.505.1419.1, 

двуетажна общинска сграда, представляваща 9 стаи и обслужващ ги коридор от втори 

етаж. 

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона 

за общинската собственост, чл. 14, ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. Общинският 

съвет - Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 

РАЗГРАД с ЕИК 129009888, с адрес гр. Разград, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 8, за 

срок от 10 години, част от двуетажна общинска сграда  в гр.Кубрат, общ.Кубра т, обл. 

Разград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 4, с идентификатор  40422.505.1419.1, с 

предназначение „За делова и административна дейност”, по КК и КР на града,  
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одобрени със Заповед РД-18-51/27.07.2009 г. на изп.директор на АГКК, 

представляващи 9 (девет) стаи и обслужващ ги коридор с обща площ 192,80 кв.м., 

разположени на втория етаж във вход „Б“ (източната част), описана в АПОС № 2108 от 

2006 г., за нуждите на РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КУБРАТ.  

Консумативните разходи, свързани с ползването и поддържането на имота, както 

и всички разходи свързани с основни и текущи ремонти, данък сгради и такса смет за 

имота, пропорционално на предоставената общинска площ се заплащат от 

ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

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

предоставяне на безвъзмездното управление на имота описан в т. 1 с ОБЛАСТНА 

ДИРЕКЦИЯ НА МВР РАЗГРАД, съгласно действащите законови разпоредби и 

условията по предходната точка, които в 3-дневен срок от издаването, респективно 

подписването им, да предостави в Общинския съвет. 

          

  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областен 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

          

                                         

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

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

Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. Относно: Определяне на представител 

на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград и на негов заместник при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и 

определяне  мандата му за гласуване по точките от дневния ред. Докладва господин Неби. 

Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност- 

кмета на Община Кубрат, да участва и определяне  мандата му за гласуване по точките 

от дневния ред.  

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ): 

 По тази докладна записка имаше предложение от общинските съветници по т. 3 от 

самото предложение за решение, упълномощеният представител на община Кубрат по 

всички точки от дневния ред на извънредното заседание  на Общото събрание да гласува с 

„против“. Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Господин Мехмед, нека да чуем и вашите становища по 

точка единадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление на стопанските 

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По тази докладна записка имаше предложение от общинските съветници по т. 3 от 

самото предложение за решение, упълномощеният представител на община Кубрат по 

всички точки от дневния ред на извънредното заседание  на Общото събрание да гласува с 

„против“. Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение: 

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 
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„въздържал се“ – 1; „въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! С по един „Въздържал се“ на комисии, Колеги, 

въпроси относно точка единадесета от дневния ред? Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искам да попитам, господин Неби. Малко не си ли противоречите, 

твърдите, че не сте част от тази Асоциация, а определяме човек, който да представлява 

Община Кубрат? Господин Неби, вчера каза, че не сме част от тази Асоциация. 

 

АЛКИН НЕБИ: Ние взехме решение да излезем от асоциацията, като конкретно решение 

нямаме. Така че сме част от Асоциацията. Но сме взели решение да излезем от Асоциацията. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Според господин Юмеров, не сме част от тази Асоциация, защото 

сме вземали вече решение. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Когато говорите от мое име, трябва да цитирате, всичко, което съм 

казал, а не конкретно изречение, което ви харесва на вас. В нашето решение, да припомним, 

както за зрителите, така и за гостите и за медиите, ние, позовавайки се на Закона за водите, 

казахме, че решаваме Общинския съвет да промени територията в Област Разград на 

Асоциацията, в която членуваме, да се промени, излизайки от нея. А не да чакаме 

Асоциацията да ни освободи. Ние ползваме от Закона частта, която може да реши Общински 

съвет, за което сме уведомили и КЕВР и сме уведомили и с нашето решение Областна 

администрация. Където ясно и конкретно е казано, какво действие ще поражда нашето 

решение. Това, че те не го правят, това не ни касае. Ние сме изпратили нашето решение и 

чакаме някой да се произнесе по него. Но все още, както каза господин Неби, нямаме 

официално становище считаме, че трябва да вземаме отношение и по предложение на 

комисиите става ясно, че по трета точка от решенията, които касаят дневния ред на 

Заседанието на Асоциацията, да сме „Против“. Ако има нещо неясно, да продължа с 

изясняването. Да, господин Неби, заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Само да припомня, че В и К „Дунав“ вдигна цената на водата в разградска 

област, въпреки нашите две решения. По медиите четете, че от 01.01.2021 година, водата в 

разградска област ще бъде най-скъпата – на 3,60 /три лева и шестдесет стотинки/ лева. 

Господин Иванов, обясни във вестник „екип 7“, че ще обжалва това решение. Защото 

социалната поносимост на Област Разград е била 4,50 / четири лева и петдесет стотинки/ 

лева. И ние искаме да членуваме в тази Асоциация?! Без да се допитват до нито един 

Общински съвет, никаква комуникация нямаме. Без наше съгласие КЕВР вдига водата. Това 

го има и по националните медии. Най-скъпата вода в Разград. С какво сме заслужили това?! 
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз предложих още предния път, господин Иванов да бъде поканен. 

Вие категорично отказахте. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега във връзка с вашето предложение съм написал писмо до 

господин Иванов и съм поискал официална справка по изпълнението на бизнес – плана за 

2019 година, 2020 година до този момент. Който план е одобрен от КЕВР, не от Общински 

съвет – Кубрат трябва да се случват инвестициите на нашата територия. Все още чакаме 

отговор, явно отчетът е подробен, не може да ни го представи толкова бързо. И след 

разглеждане на този отчет, ако беше ни го представил, щяхме да го поканя, да го 

дискутираме, но нищо нямаме изпратено като отчет от негова страна, както за 2019 година, 

така и за 2020 година. Когато го имам като информация, ще ви го разпратя, колеги, за да 

дискутираме отново в комисии или в заседание. Както каза и господин Неби, нещата се 

случват извън нашия контрол. Понеже по-голямата част, като процентно съотношение на 

Държавата и Област Разград, така малко си извиват ръце на по-малки общини и не се 

позволява нито да напуснат, нито да си определят цени или пък политика на Водоснабдяване 

в територията на която управлява. Други въпроси, колеги? Да, госпожо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: А според вас излизането от Асоциацията, гарантира ли намаляване на 

цената на водата. Според вас....най-вероятно имате някакво виждане за цената. Каква цена 

според вас може да определите, ако предпочитаме общинското предприятие. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Понеже ще се върна на предходния мандат на Общински съвет, в 

заседанията и комисиите, където бяха дискутирани. В и К „Меден кладенец“ ЕООД гр. 

Кубрат предаде почти на 2/3 от тази цена на водата, която в момента е на територията на 

община Кубрат и в последния си момент управлението на В и К „Меден кладенец“ ЕООД гр. 

с определена събираемост с около 70 процента, изплащане на възнаграждения и в тази цена, 

освен  с дълговете долу - горе сметката излиза. Особено в сегашния диапазон на цената на 

водата, лесно се смята. Но първо нещата трябва да са факт. Ние сме го сметнали и някой 

трябва да ни го разреши. Всички институции...Моля?  

 

НИНА ЦОНЕВА: Конкретна сума може ли да посочите? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Конкретна сума за.... това е задълбочен анализ, който не може така с 

една конкретна сума. Потребление, първо добив на вода, колко потребители, на каква цена, с 

каква събираемост, течове и т.н.... Сериозна е темата, но не може някой така да взема 

решения вместо нас и да не ни се чува гласа. Това е по-съществения проблем. В обществото 

някои хора не могат да разберат, че това се управлява от други институции, а не от нас. И 

казват: За какво се събирате там, 21 човека?! Да, господин Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това не беше ли по време на ваш мандат с трите милиона 

задължение „ЕНЕРГО-ПРО“ и защо тогава не предприехте оздравителна мярка. Някакъв 

план да се направи на „Меден кладенец“ за да сработи политиката. Явно имате други 

планове за това предприятие. 3 000 000 /три милиона/ за „ЕНЕРГО-ПРО“  и още 6 000 000 

/шест милиона/.... Обществото нека да разбере какъв ви е планът! Разбрахме, че ще намалите 
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водата, за чия сметка ще стане това? За сметка на нов общински дълг?! Защото така всеки 

може....  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов! Явно изпитвате удовлетворение от това, което 

казвате и повтаряте и отклонявате темата много... Първо управлението и целият дълг не е 

натрупан за периода в който управляваме. Той е протоколиран от Протоколите на ОбС. Той е 

натрупан с годините. Днешната ни тема е, че някой управлява водоснабдяването в община 

Кубрат и ние не може да го контролираме. И ни казват каква вноска да направим, за да 

контролират нас. И ние не сме съгласни с това, което ни предлагат. И в тази среща, която ще 

е онлайн, нашата позиция ще бъде ясна. Асоциацията не работи на територията на област 

Разград. Тя има конкретна задача, да консолидира всички водоснабдителни дружества и това 

от 4 /четири/ години не се случва. И това бяха мотиви в нашето решение, което се гласува 

със „За“, да напуснем територията на тази Асоциация, и които решения са мотивирани и 

обосновани. И пълна тишина и никакъв отговор. И ние ще управляваме и ние тука ще 

одобряваме бюджети и вноски, с които трябва да работи Асоциацията, която реално не 

работи. Други въпроси, колеги? Ако няма, ще зачета имената по списък. Гласуването е 

поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Въздържала се 

12 Петко Петков Въздържал се 

13 Невин Мустафова Въздържала се 

14 Нина Цонева Въздържала се 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Въздържал се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 164 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград с вх.№ УД-02-16-

1280/30.11.2020г.. 

     Извънредното заседание на Общото събрание е насрочено за 29.12.2020 г./вторник/ 

от 11.00 ч. С писмо с вх.№ УД-02-16-1306 от 04.12.2020г. датата е променена на 

30.12.2020г. при същият обявен дневен ред. 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението 

на COVID-19 на територията на страната, съгласно чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, 

приложимите заповеди на Министъра на здравеопазването и предвид възникналата 

обективна необходимост от социално дистанциране, възниква форсмажорната 

необходимост извънредното заседание да се проведе неприсъствено. 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

1.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2021г. да бъде в размер на 8750.00 /осем хиляди седемстотин и петдесет/ 

лева по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдаване и канализация..; 

2.Други; 

На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва,  

общинският съвет определя друг представител. 

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 66 от Правилника за 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 

представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 198в, ал. 4,  

чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 и чл. 

20, ал. 3 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  

Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

1. Определя Алкин Неби – кмет на община Кубрат за представител на 

Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. При 

невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в извънредното 

заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К  на 30.12.2020г. 

/вторник/ от 11.00 ч., да бъде заместен от Мирослав Йорданов-заместник –

кмет на Община Кубрат. 

2. За участие в извънредното заседание на Общото събрание упълномощеният 

 представител, да се легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В 

 и К на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ 

 ЕООД, гр. Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез 

 документ за самоличност. 

3. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от 

 дневния ред на извънредното заседание  на Общото събрание да гласува с 

 „Против“. 

4. 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. 

 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 срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-

дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 14 (четиринадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (петима). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 14 /четиринадесет/ гласа „За“, точка 11 /единадесета/ е приета, 

колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. От допълнителните точки, които 

бяха включени в началото на заседанието и бяха разгледани от всички комисии. Точка 12 

/дванадесета/: 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). Заповядайте, господин Неби!     
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ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

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! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ): 

 По точка дванадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Всички подкрепиха с положителното си становище в комисиите. 

Господин Мехмед, по точка дванадесета от дневния ред, нека да чуем становищата - 

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

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

самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка дванадесета, членовете на постоянните комисии също подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 
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ККУСДОСЕ – 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: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам желаещи за изказване.. Да 

погледна само... Точката е за поименно гласуване, отново. Зачитам имената ви по списък... 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Петко Петков За 

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  № 165 

През 2020 година Община Кубрат придоби дълготраен материален актив – 

товарен автомобил „ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ“ с регистрационен номер  РР 9654 

ВМ с отчетна стойност 35 988,00 лв. за нуждите на Общинско предприятие „Социални 

услуги“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. 

Същият беше закупен със средства от целева субсидия за капиталови разходи от 

държавния бюджет за 2020 година и заведен в баланса на Община Кубрат. С оглед 

целесъобразното и реално отчитане на дълготрайния материален актив е необходимо 

същият да бъде отписан от баланса на Община Кубрат – първостепенен разпоредител с 

бюджет, и да бъде заведен в баланса на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – 

второстепенен разпоредител с бюджет. Прехвърлянето на актива от един разпоредител 

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

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

 

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

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

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

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

Р Е Ш И: 

1.  Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготраен 

материален актив - товарен автомобил „ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ“ с 

регистрационен номер  РР 9654 ВМ с отчетна стойност 35 988,00 лв., от 

Община Кубрат - първостепенен разпоредител с бюджет на ОП „Социални 

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

Кубрат. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на актива от баланса на първостепенния 

разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите 

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

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

Сметкоплан на бюджетните организации. 

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

 „Социални услуги” гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни  

 записвания при завеждане на актива в баланса на второстепенния 

 разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите 

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

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

 Сметкоплан на бюджетните организации. 

 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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



  

78 / 100 

  

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

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

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С пълно мнозинство от присъстващите, точка 

12 /дванадесета/ е приета, преминаваме към точка 13 /тринадесета/ от дневния ред. Относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Кубрат. Докладва господин Неби. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, да чуем становищата на 

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

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

култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ):  

 По тази точка – тринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, по точка 

тринадесета от дневния ред, становищата - Комисията по координация и управление на 
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стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по 

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

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По тази точка – тринадесета, комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси имаше в началото на заседанието. Да, 

господин Бедиханов, заповядайте! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Неби, много примери дадохте тука, не става ясно 

защо се вдига с 25 /двадесет и пет/ процента увеличение на данъка. Ако си плащаш 100 

/сто/ лева - ще си плащаш 125 /сто двадесет и пет/ лева. Ако си плащаш 200 /двеста/ 

лева - ще си плащаш 250 /двеста и петдесет/ лева. Аз не знам от къде са тези данъчни 

оценки.... Това си е сериозно увеличение. Направихте ли си труда да видите от 2009 

година до 2020 година каква инфлация е имало изобщо? И се учудих колко е малка! И 

на каква база, вие искате 25 двадесет и пет/ процента увеличение на данък сгради? И то 

в година на пандемия, в годината, когато хората остават без работа. Нали цялата ви 

политика е такава и гласували „За“ добри практики, които се опитвате да покажете – 

намаляване на данъци, намаляване на такси и изведнъж 25 двадесет и пет/ процента 

увеличение на данък сгради. Редно ли  е точно тази година да се вдига? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е въпросът. Други ако има. Господин Неби, заповядайте 

за отговор! 

 

АЛКИН НЕБИ: Сегашното положение, както казахте вие от 2009 година нищо не е 

пипано. Много добре си давате сметката, че една данъчна оценка от 3 000 /три хиляди/ 

лева – една къща не е продавана за 3 000 три хиляди/ лева, един апартамент, гарсониера 

на „Витоша“, не е 4 000 /четири хиляди/ лева, нали? А когато решим да продаваме 

искаме 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, 20 000 /двадесет хиляди/ лева. Това, че 

данъчната оценка си е останала така, ние нямаме вина. Да, наистина в условията на 
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Ковид /Covid/, но мисля, че не е никакъв проблем с 2 /два/, 3 /три/ лева, това, което 

посочваме. Една кутия цигари стана 6 /шест/ лева. Затова 3 /три/ лева на година, мисля 

че не е никакъв проблем. А доколкото за Ковид /Covid/, всяка година има нещо. 

Именно затова са оставени тези данъци – било избори, било ковид, било догодина да 

оставим. Всяка година всякаква причина може да се измисли. Според нас това 

увеличение от 2 /два/, 3 /три/ лева, няма да увреди сериозно гражданите на Община 

Кубрат. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не виждам желаещи за други въпроси... Ще предложа да 

преминем към гласуване, колеги! Който е „За“ така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 166 

           Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

           Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 44 от 

Протокол № 5 / 29.02.2008 г., взето на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси, в сила от 01.01.2008 г., обн. на 10.03.2008 г. в интернет сайта на 

общината; загл. изм. с Решениe № 199 от Протокол № 15 / 23.01.2009 г., изм. и доп. с 

Решение № 164 от Протокол № 16 / 25.10.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 448 от 

Протокол № 45 / 21.08.2018 г.; изм. и доп. с Решениe № 516 от Протокол № 51 / 

31.01.2019 г..; изм. и доп. с Решениe № 68 от Протокол № 6 / 29.04.2020 г., изм. и доп. с 

Решение №131 от Протокол №11/26.10.2020 г. 

        Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат е 

публикуван на интернет страницата на Общински съвет-Кубрат за обществено 

обсъждане на 17.11.2020 г.   

        На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет 

определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, 

определени с този закон.  

        Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера 

на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на 

действащия размер към 31 декември на предходната година. 

        С Решение № 311 от Протокол №23 от 18.12.2009 година Общински съвет-Кубрат 

определя размер на данъка върху недвижими имоти в размер на 2.00 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот.  

      Данъкът върху недвижимите имоти е един от основните приходоизточници в 

бюджета на Община Кубрат. Постъпленията от този вид данък, заложени в бюджета на 

общината възлизат на 170 000 лева. Към 31.10.2020 година изпълнението на приходите 

от данък върху недвижимите имоти е в размер на 139 113 лева или 81,83%. По данни на 
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Министерство на финансите за второ тримесечие на 2020 година събираемостта на 

данъка върху недвижимите имоти за Община Кубрат е в размер на 74,30  %.  

        Съгласно чл. 22, т. 1 от ЗМДТ  размерът на данъкът за недвижимите имоти, с 

изключение на недвижимите имоти по т. 2, се определя в граници от 0,1 до 4,5 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. От последното изменение на 

ставката от 2009 година в продължение на почти 11 години размерът на данъка е 2,00 

на хиляда върху данъчната оценка. Следва да се има предвид, че ръстът на 

минималната работна заплата за страната, увеличението на цените на горивата, ел. 

енергията, водата, материалите и други следва да се компенсира с увеличение в 

размера /ставките/ на местните данъци и такси. За да може да осигури повече 

инвестиции в подобряването на техническата и социалната инфраструктура на 

територията на общината, както и да подобри качеството на предлаганите услуги, 

включително услуги, свързани с озеленяване, снегопочистване на улични платна, 

поддържане на чистотата на площадите, алеите, парковете, както и услуги по 

сметосъбиране и сметоизвозване и други , Община Кубрат следва да осигури приходи. 

Един от основните приходоизточници са постъпленията от данък върху недвижимите 

имоти. В тази връзка предлагаме увеличение на ставката на данъка върху недвижимите 

имоти, за всички данъчно задължени лица, с изключение на недвижимите имоти по чл. 

22, т.  2 от ЗМДТ, да стане 2,5 на хиляда върху данъчната оценка.  

Примери  за предложената промяна са, както следва: 

 

  
Гр. К  У  Б  Р  А  Т 

    Адрес Квадратура Осн. дан.оценка промили данък промили данък 

Зона констр. жил.   2020 2020 2021 2021 

  год.на постр.             

ул.Цар 

Освоб. 62.49 кв.м. да 5662.80 2 5.66 2.5 7.08 

№7 ІІ-ра 

зона панел-1976             

        

        ул.Витоша 

№ 62 кв.м.   2389.7 2 4.78 2.5 5.97 

45 ет.3 

ап.8 тухла-1990 не           

ІІІ-та зона               

        ул.Цар 

освоб. 75,92 кв.м не 9343.5 2 18.69 2.5 23.36 

№7 вх.В масивна мон.             

ІІ-ра зона 1976 да 9343.5 2 9.35 2.5 11.68 

        УЛ.Княз 

Борис 105,70 кв.м. не 21573.5 2 43.15 2.5 53.93 

ап.14 масивна мон.             

І-ва зона 2008 г. да 21573.5 2 21.58 2.5 26.97 
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С Е Л А Т А 

 

 

    Адрес квадратура Осн. дан.оценка промили данък промили данък 

Зона констр. жил.   2020 2020 2021 2021 

  год.на постр.             

        с.Беловец земя-1050кв не 5377.1 2 10.75 2.5 13.44 

ул.П.Берон 6 жилище-62             

ІІ-ра зона кв.м.             

  втор.постр.             

  52 кв.м.тухла             

        с.Беловец земя-1617 не 7042.1 2 14.08 2.5 17.61 

ул.Цар 

Симеон жилище-70             

№1 ІІ-ра зона втор.постр.             

V-та кат. 47 кв.м.             

  М1 с бет.плоча             

        с.Бисерци земя.987 кв.м. не 7068.9 2 14.14 2.5 17.67 

ул.Бисер №76 жилище-81кв.м             

І-ра зона втор.п.-18кв.м.             

V-та кат. тухла да 7068.9 2 12.21 2.5 15.25 

        с.Звънарци   не 2999 2 6 2.5 7.5 

ул.Надежда 10 земя-1267кв.м.             

VІ-та кат. жилище-66кв.м.             

  

втор.сгр.-10 

кв.м. да 2999 2 5.37 2.5 6.71 

  тухла             

        с.Равно земя-1194 не 2630.7 2 5.26 2.5 6.58 

Н.Й.Вапцаров 

1 жилище-78кв.м.             

VІ-та кат. паянтова да 2630.7 2 4.85 2.5 6.06 

  1928 г.             

        с.Точилари земя-1222кв.м. не 3741.6 2 7.48 2.5 9.35 

ул.цар Самуил 

4 

жилище-

132кв.м.             

VІІ-ма кат. тухла 1984 г. да 3741.6 2 6.16 2.5 7.69 
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НЕЖИЛИЩНИ 

ИМОТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

   дан.оценка промили данък промили данък 

     2020 2020 2021 2021 

Населено 

място Предприятие 

Вид на 

имота           

    2 4289,84 2.5 5362,30 

Гр. Кубрат 

„Елпром -

Елин“ АД 

Земя и 

сграда 2144918,23         

    

        

    

Гр. Кубрат 

„МБАЛ-

Кубрат“ 

ЕООД Сграда 979241,70 2 1958,49 2.5 2448,10 

            

            

    

        2 1083,84 2.5 1354,80 

Гр. Кубрат ЦСОП 

Земя и 

сграда 541919,10        

    

 

   

    

        2 1965,33 2.5 2456,67 

Гр. Кубрат „Динамика“           

 АД 

Земя и 

сграда 982667,12     

 

 

          Целите и очакваните резултати от приемане на наредбата намират израз в 

увеличаване приходната част на общинския бюджет за осигуряване на поетите 

отговорности - допълнителни приходи в общинския бюджет за покриване на 

непрекъснато нарастващите разходи за инвестиции в социалната и техническата 

инфраструктура и подобряване на качеството на предоставяните услуги на територията 

на община Кубрат. 

          Предложеното изменение на Наредбата не изисква разходване на финансови 

средства и за прилагането на изменението на Наредба № 17 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Кубрат, няма да бъдат необходими такива. 

 

          Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 79 от Административно-

процесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 1, ал. 2 и чл. 22, т. 1 от Закона за местните данъци и такси 

и чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският 

съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 4 (четирима), 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С четири гласа „Против“, петнадесет гласа „За“, точката 

е приета, колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред, по която докладва господин 

Йорданов - зам. - кметът на Община Кубрат. Относно: Приемане на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021 

- 2025г. Заповядайте, господин Йорданов! 

 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат за периода 2021 - 2025г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! Колеги, моля за становища на 

комисиите. Господин Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – 

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

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

вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка четиринадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, по точка четиринадесета от дневния 

ред, становищата - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка четиринадесета, членовете на постоянните комисии също подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от 5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, някой да иска да вземе отношение по тази точка? 

Да, госпожо Цонева, заповядайте!  

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз, през цялото време така поглеждайки, видях, как не е овладян този 

проблем. Това наистина е национален проблем. Доколкото знам, това е в България и 

Румъния, нито една друга европейска страна няма такъв проблем. Очевидно е трудно да се 

справим, защото от една страна нямаме манталитета да решим проблема, от друга страна се 

опитваме да спазваме всички закони за хуманността, за хуманно отношение към животните. 

Това, което на мен ми се иска в този план за действие, да има малко повече конкретика, ако е 

възможно. В тази връзка пише дарения и проекти. Бих искала да знам какви проекти има, 

дали сте се свързали с някои организации, за да се занимава, ако ще като обмяна на опит, 

защото очевидно този проблем може да се реши. Дали постъпват дарение? Преди няколко 

месеца имаше едно ухапано детенце, доколкото знам. Не съм разговаряла лично с никой, но 
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по официалните мрежи се информира, че има такъв проблем. Искам да попитам, дали има... 

какво отношение взехте по този въпрос? И в крайна сметка какво става с приюта, за който 

гласувахме средства миналата година по това време? Това са ми въпросите. Има ли промяна 

в ситуацията... нещо конкретно, което искат да чуят всички хора, да знаят. Ще има ли приют, 

няма ли да има приют? Има ли помещение? Какво става с това помещение, като бившия 

зоокът имаше нещо, съществува ли? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Йорданов, сега ли ще отговорите или имате право 

следващото заседание, писмено или устно да отговорите. Заповядайте! 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Конкретно за приюта за безстопанствени кучета, в момента се 

работи на етап проектиране. Но с проектирането не завършват нещата по приюта. Предстоят 

лицензиране, закупуване на автомобил за кучета, които се превозват от ветеринарен техник, 

дълъг процес, който отнема време. Конкретно в сегашната ситуация, не знаем днес на наша 

територия, в нашата община условията за залавяне, обезпаразитяване и кастриране се 

извършват от външна фирма. Това, което правят те, смятаме, че не е достатъчно, обаче като 

община няма как да изискваме. Какво може повече? Наистина обществото трябва да се 

информира малко повече. Не могат да се пускат кучета на свобода, след като сте решили, че 

не може по вашите сили да се гледа. Пълно е с кучета, които, мисля че са били домашни 

кучета. Проекти други, помощи не знам дали има, средства, дарения, такива неща, но на този 

етап, докато ни приключат нещата с приюта чисто проектантски, лицензионно, ще се грижи 

външната фирма. 

 

НИНА ЦОНЕВА: А къде планирате да е този приют?  

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Пак там. Но ще бъде разширен. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Добре, благодаря. А по принцип наясно ли сте със ситуацията или не 

искате да вземете отношение? Аз въобще не търся персонална отговорност от вас, господин 

Йорданов! Нали, не искам да се възприема така... 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Със случая последно мисля, че полицията се занимава с този 

случай. Искахме съдействие от тях. Фирмата, която обслужва нашата територия, отидоха на 

място, вземаха кучетата, но това е единственото, което може да направим. Да ги вземат, 

задържаха ги за определен период, кастрираха ги и ги върнаха от там където са ги взели. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Желаещи за изказвания?  
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НИНА ЦОНЕВА: Само последно да доуточним. В какъв срок предвиждате, кога евентуално 

предвиждате да е готов този приют, година-две?  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Едва ли точно конкретна дата, но...  

 

НИНА ЦОНЕВА: Долу-горе...  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Има обществена поръчка и до този момент става ясно, че не може да 

се ангажираме с такава дата. Ако е възможно ще уведомим Общински съвет през следващи 

заседания как протичат действията към осъществяване на постановлението за приюта. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В Програмата има заложени на няколко точки. Една от точките е: 

Получаване на постъпления по таксата съгласно чл. 175, тази такса мисля че е минимална 

такса.. Възнамерявате да ограничите тази такса.... Това няма ли да доведе до пускане на 

повече животни на улицата? Това е нож с две остриета. 

АЛКИН НЕБИ: От самите такси да се увеличи бюджета, не ние да увеличим таксите и да 

намалим... всеки да дойде да си регистрира кучето. Това е идеята.  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, да. Ясно ми е. Просто по-голям контрол да си регистрират 

кучетата. Но това няма ли да доведе до допускане на повече животни на улицата? Това ми е 

въпросът. Това да става за сметка на общината, чипирането, да се освободят от такса тези 

хора, само и само да се покара това колело по някакъв начин. Но не го виждаме в 

Програмата, затова питаме. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, госпожо Цонева! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Не може ли. Това е проблем, който трябва да се реши... И ми се струва, че 

някаква инвестиция, според мен, за да се потърси опит, ако щете и от чужбина. Наистина 

следва да се комуникира с организации, които наистина могат да се справят с този проблем, 

които са се справяли, които доказват добри резултати. Всяка инвестиция, колкото и 

неразумна да се струва сега, тя има възвръщаемост в годините и според мен, за да 

предотвратят всякакви инциденти, всякакви последващи действия, които ще принудят и вас, 

нали... ситуация на извиване на ръце, защото да се противопоставяш срещу администрация... 
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Може би наистина трябва още да се поразгледа тази Програма и да се видят по-конкретно 

мерките, защото иначе няма как... Това не е работа, с която един човек може да се справи, и 

налага санкции. Това като препоръка. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Много удовлетворяващ отговор ще ви дам, който касае цялата 

работа на Общински съвет. Както е упоменато в докладната, тази Програма, когато е в 

очакване на предложения, колеги, не трябва да чакаме да няма такова и на заседание да 

кажем това, това... Вие представлявате определена част от хора. Защо не го направите това в 

срок?! И после да станете и да кажете тук, ние това, това искаме и разделяте пак на вие и... 

така. Ние сме едно цяло. Направете в срок предложението! На 17.11.2020 година ли е 

публикувано, господин Йорданов?  

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: На 18.11.2020 година.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така, един месец – нула предложения и на заседание: тука не ми 

хареса, там не ми хареса! Да! Хубави са  предложенията. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ние казваме, че има неща, които нали не трябвало да са там!  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Хубаво! Направете го, щом виждате, че е пропуск. Предложете го! И 

днеска ще обсъждаме да се добави ли или не...  

 

НИНА ЦОНЕВА: Никакви конкретни предложения не сме отправяли да се добави нещо. 

Просто това е препоръка, защото промяна в миналогодишната Програма, няма. И занапред, 

нали това е проблем на всички.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Насочвате вниманието да изчистим тези неща. Така ли да разбера?  

 

НИНА ЦОНЕВА: Ами за напред да се помисли...  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За напред, това 2021 година – 2025 година, сега гласуваме ли, 

примерно... Добре, колеги. Други желаещи за изказване? Доктор Яхов! Тука сигурно имате 

мнение, но... 

 

ИБРАХИМ ЯХОВ: Колеги, госпожа Цонева каза, нали така и така... Опитах се, за да 

разбера по-какви начини са опитали, за да го направят, но не казват. А единственият начин, 
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всеки го знае кой е - собствениците не трябва да си пускат животните и след това вече. 

Знаете у нас как се решават нещата. Програмите са задължителни, защото така го изиска 

законът. Кметът, ако не представи в края на годината отчет за дейността на тази Програма, 

ще има глоба. Първо, така че, ние... този приют, по който в момента нищо не се прави – ще 

го направим. Но, за да се регистрира този пункт, трябва да има лицензиран доктор - не 

ветеринарен техник. След това и ветеринарен техник. Превозно средство. Значи, условия за 

съхранение на лекарствата, които са наркотични и условия трябва да се създадат, а това не 

става с 100 000 /сто хиляди/ лева, които ние гласувахме, дето се вика. И този приют, който е, 

като го погледнеш, значи за 16 – 18 животни стига това, а толкова ли са животните в града? 

От селата идват. Тази година са малко по-малко тези животни, но иначе, когато битака 

работи и от други окръзи идват кучета. А с фирмата, която е сключен договорът – идват, 

улавят кучетата, обезпаразитяват и ги връщат пак. Те са пак при нас. Нещата лека-полека ще 

се изчистят. Няма да има кучета, когато всеки стопанин, който притежава домашно животно 

се грижи за него, а не го пуска така. Чак тогава по-добре нещата ще станат. Имаше такава 

тенденция, животните да ги чипираме всичките, защото, като се знае, че това животно е на 

бай Иван, на бай Хасан и се установи, че е пуснато, да може да го глобиш. Ще го глобиш 

човека - ама обаче той няма как да го плати. Такива са нещата. Така че много трудно ще се 

справим, ако от горе, от правителството, от Министерският съвет не се отпуснат драстични 

средства, за да може по този начин да се ликвидира популацията, лека-полека на тези 

безстопанствени. Всички животни, за да останат по домовете на хората, който иска да си има 

животно, да му е вързано там. И да е чипирано, да е обезпаразитено, да има паспорт и по 

този начин ще го решим. Благодаря!  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, доктор Яхов! Колеги, предизвикателството  да имаме 

приют, е отговорна и важна част. И това възниква след хилядите оплаквания, ухапвания, 

както искате ги наречете. И това е стъпка. Но, както ви пожелах в началото на мандата 

трябва да се заредите с търпение, защото взетите решения не се случват за следващото 

заседание на Общински съвет. И след осъществяването на този приют, когато разглеждаме 

бюджета, сумата ще е сериозна за поддръжката на този приют. Както спомена доктор Яхов – 

доктор, ветеринарен техник, средства за улавяне, автомобил, изхранване... Тези, които си 

харесат кученца от там – каишки, храна.. нали, различни модели. Така че, щом има стъпка в 

тази насока, както разбрахме, работи се по въпроса, но с много неизвестни, защото 

законодателството не е уредено в тази насока. Ние се нахвърляме и с тази отговорност на 

нашата територия, а не някой друг да ни свърши работата, както в случая с водата. Колеги, 

ако няма въпроси други, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен, относно 

предоставената Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат за периода 2021-2025 година, моля да гласува с вдигане на 

ръка... 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

 



  

90 / 100 

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 167 

           С Решение № 50 по Протокол № 5 от 22.02.2016 г. от заседание на Общински 

съвет Кубрат беше приета Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Кубрат за периода 2016-2020 г. Срокът на програмата 

изтича в края на 2020 г. Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за 

обществото, което налага мерките заложени в програмата в съответствие с действаща 

нормативна уредба да бъдат продължени. 

           Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК  в законоустановения 

срок от 30-дни, Общински съвет - Кубрат е предоставил възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта. 

           Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет и на Община 

Кубрат на 18.11.2020 г. В законовия срок, предложения не са постъпили. 

           В тази връзка и  на основание чл. 21,ал. 1,т. 12  ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 3  

от Закона за защита на животните, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

           1. Приема Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., /съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение/. 

 

      Настоящото решение, да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

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

                

 

 Резултати от гласуването: „за”- 14 (четиринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 5 (петима).  

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С петима „Въздържали се”, четиринадесет 

гласа „За“ - Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кубрат за посочения период е приета. Следваща точка от 

дневния ред, идентична на тази: Приемане на Програма за управление на отпадъците на 

община Кубрат за периода 2021-2027 година. Заповядайте, господин Йорданов! 
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ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:  

Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021-2027 г. 

  Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! Колеги, становища на 

комисиите. Господин Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – 

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

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

вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка петнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, като председателстващ, нека да чуем 

становищата по точка петнадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):  

 По точка петнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от 5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Господин Бедиханов, нещо така да 

допълните Програмата, пропуск ако има... Малко иронично, но ... Госпожо Цонева, 

заповядайте! 

НИНА ЦОНЕВА: Да, аз мога да допълня. Тази Програма трябва да се коригира все пак. 

Нещата, които преди няколко месеца също уточнихме в стратегията за интегрирано градско 

развитие. Аз много бих се радвала наистина да работят и трите  завода, които се посочват, но 

мисля, че те не работят... или пък, ако греша ме поправете: „ЕЛ-ПРОМ“, „Лудогорие 91“ АД 

и „Хан Кубрат“. Наистина трябва да се актуализира, някой трябва да ги проверява тези неща, 

но мисля, че трябва да се актуализира. За жалост, заводите ни не са основни замърсители и 

всичко, което е записано тука. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Най-фрапиращото бихте ли прочели, това което ви смущава?  

НИНА ЦОНЕВА: Да, само да намеря... Ако аз греша - веднага приемам. Значи, само да го 

намеря това... 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото предния път много драстични разминавания и т.н., но след 

като се събра комисията, установи се, че чак толкова не са драстични промените, а част от 

състава на комисията, е тука сред нас, която разгледа по-подробно плана. 

НИНА ЦОНЕВА: Стр. 11 водещите обекти в промишления сектор, са следните: 

дървообработваща промишленост, на следващата точка по същия начин се посочва: 

произвежда столове и други от масивна дървесина. След това, електротехническа 

промишленост ЕЛ-ПРОМ, произвежда Елин АД произвежда електро-инсталационни и т.н. 

Машиностроителна промишленост Хан Кубрат - производство на машини и други. Ако в 

действителност това се прави – оттеглям се думите. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е в частта за представяне ... 

АЛКИН НЕБИ: Наистина „Хан Кубрат“, ако имат поръчка и те работят основно върху 

миксери за ... растителна техника, но ако имат поръчка. „ЕЛ-ПРОМ“ все още поддържа 

арабските държави, две - три държави за износ на техните изделия. „Динамика“ - знаете има 

нов собственик, господин Новаков, също произвежда дървесина и дървесни продукти за 
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износ в Италия. Митеви, също си направиха един цех, там не знам, но гледам, че има някакви 

разпалки, някаква дейност има. В малки количества е. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В частта, представена в територията на община Кубрат като 

задължителен елемент кои се включват, като промишлени замърсители се посочват. По-

същественото е, тука в Програмата е управлението на отпадъците, там трябва да се насочим. 

Колеги, други желаещи за изказване? Ако няма, предлагам да гласуваме така предложената 

Програма. Който е „За“, моля да гласува.... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 168 

С Решение № 126 по Протокол № 14 от 30.08.2016 г. от заседание на Общински 

съвет Кубрат е приета Програма за управление на отпадъците на Община Кубрат за 

периода 2016 - 2020 г.  

Поради изтичане на периода на действие на съществуващата е разработена нова 

програма за управление на отпадъците. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК  в законоустановения 

срок от 30-дни, Общински съвет - Кубрат е предоставил възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет и на Община 

Кубрат на 18.11.2020 г. В законовия срок, предложения не са постъпили. 

 

 В тази връзка и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 

4 от Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 

2021 - 2027 г., /съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение/. 

 

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

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

 

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

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

                          

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 4 (четирима). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С четирима „Въздържали се“ и петнадесет гласа 

„За“, Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021-2027 година, е 

приета. 

Преминаваме към следваща Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за 

периода 2021-2027 година, точка щестнадесета от дневния ред. Заповядайте господин 

Йорданов! 

 

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА:  

Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 

2021-2027 г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! Господин Байрактаров, да чуем 

становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка шестнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, по точка 

шестнадесета от дневния ред, становищата - Комисията по координация и управление на 

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

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

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

КЗЕОРМС):  

  По точка шестнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от 5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси относно Програма за опазване на 

околната среда на община Кубрат за периода 2021-2027 година? Не виждам. Който е 

съгласен с така направеното предложение за приемане на Програмата, моля да гласува с 

вдигане на ръка... 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 169 

С Решение № 126 по Протокол № 14 от 30.08.2016 г. от заседание на Общински 

съвет - Кубрат е приета Програма за опазване на околната среда на Община Кубрат за 

периода 2016 - 2020 г.  

Поради изтичане на периода на действие на съществуващата е разработена нова 

програма за опазване на околната среда. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК  в законоустановения 

срок от 30-дни, Общински съвет-Кубрат е предоставил възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет и на Община 

Кубрат на 18.11.2020 г. В законовия срок, предложения не са постъпили. 

 

 В тази връзка и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 

4 от Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

          1.Приема Програмата за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 

2021 - 2027 г., /съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение/. 
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  Настоящото решение, да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

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

 

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

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

                           

  

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 4 (четирима). 

 

 

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

шестнадесета от дневния ред е приета. Преминаваме към последната точка от дневния 

ред, която, касае изменение на наше Решение № 142 на Общински съвет - Кубрат по 

Протокол № 11 от 26.10.2020година.      

 

 

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА:  

Изменение на Решение № 142 на Общински съвет - Кубрат по Протокол № 11 от 

26.10.2020г.      

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – Кубрат 

 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, моля за становища на комисиите! Господин Байрактаров, 

нека да чуем становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, 

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

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

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

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

КСДОЗКСВ):  

 По точка седемнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 
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 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, по точка седемнадесета от дневния 

ред, становищата - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

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

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС):  

 По точка седемнадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение. Проведе се гласуване: 

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

Гласували от 5: 

„за“ – 4; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Да, госпожо Цонева! 

НИНА ЦОНЕВА: Аз познавам Самир Джавдет, но той не знам дали знае за тази докладна. 

Той поканен ли е на това заседание?  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, че е поканен. 

НИНА ЦОНЕВА: Обясни ли защо? В Смисъл... няма го!  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Писмото, което е входирал  на 16.11.2020 година - той желае лично 

това да стане на 23.12.2020 година и предвид новогодишните празници. След малко ще си 

пожелаем много здраве за Новата година и приемане на новия бюджет на Община Кубрат, 

разбира се. Утре ще бъде поканен да сключи договор, след нашето Решение. Други въпроси, 

колеги? Ако няма, гласуването е поименно. Зачитам имената... 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 170 

 

 Със свое Решение № 142 по Протокол № 11 от 26.10.2020г., Общински съвет - 

Кубрат е избрал г-н Самир Джавдет за нов управител на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД, гр. Кубрат, считано от 16.11.2020г. за срок от една година. 

Към настоящият момент е постъпило писмо с вх.№ УД–01-15-220/16.12.2020г. от г-н 

Джавдет, с което той информира за лични мотиви, довели до невъзможността му да 

встъпи като управител на дружеството. В него, той заявява, че желае да встъпи в 

длъжност като управител на В и К „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат, считано от 

23.12.2020г.  

Предвид водената кореспонденция, следва да изменим Решение № 142 по Протокол № 

11 от 26.10.2020 г. 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков Отсъства 

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 Въздържала се 

12 Петко Петков Въздържал се 

13 Невин Мустафова Въздържала се 

14 Нина Цонева Въздържала се 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Въздържал се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с 

чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 11, ал. 1, т. 5 и 

чл. 29, ал. 1 , чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8 за осъществяване на стопанската дейност на 

Община Кубрат чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 

на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на ОбС - гр. 

Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

           I. Изменя Решение № 142 на Общински съвет - Кубрат по Протокол № 11 от 

26.10.2020г., както следва: 

 1. Избира, чрез пряк избор, за Управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД 

- гр. Кубрат, Самир Джавдет, с ЕГН: ………….., адрес: с. Медовене, общ. Кубрат, 

ул. „Панайот Волов“ № 2, считано от 23.12.2020г. 

 2. Определя срок на управление 1 /една/ година, считано от 23.12.2020г. и 

основно месечно възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати. 

 3. Възлага на кмета на Община Кубрат - г-н Алкин Неби, да сключи 

договор с новоизбрания Управител, Самир Джавдет - Договор за възлагане 

управлението на В и К “Меден кладенец“ ЕООД – гр. Кубрат. 

 4. Упълномощава новоизбрания управител Самир Джавдет с ЕГН:…………, 

да подаде заявление за вписване в търговския регистър на новонастъпилите 

обстоятелства по отношение на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат. 

 5. В тридневен срок от подписване на Договорът за възлагане на търговско 

управление, да се състави приемателно - предавателен протокол между Община 

Кубрат и новоизбраният управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат 

за предаване на активите и пасивите на дружеството. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 14 (четиринадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (петима). 

 

 

 



  

100 / 100 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 5 /пет/ гласа „Въздържали се“ и 14 /четиринадесет/ гласа 

„За“, последна точка от дневния ред е приета, колеги. Ако няма други въпроси, 

възникнали след днешното заседание или след комисии, или сред обществото като 

представител в този местен парламент, както ни наричат, да зададете точка разни. 

Закривам редовното заседание на Общински съвет – Кубрат! 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:     

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      

   / Елис Софта-Мехмед / 


