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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 16 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 24.02.2021 г. /сряда/ в 14:00 

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

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

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

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

/Мандат 2019г.-2023г./. 

 

 

Присъстваха: 21 общински съветници. 

 

 

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

Йорданов - зам.-кмет на Община Кубрат, служители в общинска администрация, кметове 

на кметства, граждани и медии. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми Заместник - кметове на Община Кубрат,  

Уважаеми Кметове по населени места, 

   Представители на общинската администрация, уважаеми граждани на Община 

Кубрат, приветствам ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – 

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

и местната администрация /ЗМСМА/. По регистрация – регистриралите се общински 

съветници са 20 /двадесет/. Може да вземаме законови решения, имаме кворум да 

проведем днешното заседание. Предвид дневният ред, колеги, който е на вашето 

внимание и допълнителните точки, които бяха разпратени по имейлите и разгледани 

на комисии, предлагам да гласуваме Проекта на дневен ред, ако няма други въпроси, 

предложения, относно дневния ред с допълнителните точки, които бяха разгледани на 

комисии. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

 

 Проведе се гласуване... 
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 Общинският съвет - Кубрат, с 20 /двадесет/ гласа „за”, „против” – няма, 

„въздържал се” - няма, прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и 

категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС. 

Алкин Неби – Кмет на  

Община Кубрат 

2. 

Одобряване на бюджетната прогноза на Община 

Кубрат за периода 2022 – 2024 година на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности. 

Алкин Неби – Кмет на  

Община Кубрат 

3. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 22 на ОбС – Кубрат за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат.  

Мирослав Йорданов –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

4. 

Определяне на  пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2021/2022 г.  

Женифер Пойраз –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

5. 
Ползване на дървесина от горски територии – 

общинска собственост през 2021 година. 

Мирослав Йорданов –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

6. Приемане на Общински План за младежта за 2021 г. 
Мирослав Йорданов –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

7. 
Приемане на Годишен план за социалните услуги за 

2022 г. 

Мирослав Йорданов –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

8. 
Обявяване на имот публична общинска собственост, 

за имот частна общинска собственост в с. Беловец. 

Алкин Неби – Кмет  

на Община Кубрат 

9. 

Разходване на възстановените от Регионална 

инспекция по околната среда и водите гр. Русе 

месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 

1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 01.03.2020 г. до 19.07.2020 г. 

Алкин Неби – Кмет на  

Община Кубрат 

10. 

Определяне на представител на Община Кубрат за 

участие в редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград и определяне  мандата му за гласуване по 

точките от дневния ред.  

Алкин Неби – Кмет на  

Община Кубрат 
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11. 

Кандидатстване  на община Кубрат с проектно 

предложение   “Оборудване и обзавеждане на 

социални услуги в общността на територията на 

Община Кубрат – Център за обществена подкрепа и 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, 

по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни 

активи, текущо поддържане на материалната база и 

изграждане на  нова, реконструкция и модернизация 

на съществуваща материална база за предоставяне 

социални услуги”, финансирана от Фонд „Социална 

закрила“. 

Женифер Пойраз –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

12. 
Промяна на наемни цени в Наредба № 4 на 

Общински съвет – Кубрат. 

Женифер Пойраз –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

13. 
Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на 

Общински съвет – Кубрат. 

Женифер Пойраз –  

Зам.-кмет на Община Кубрат 

14. Закупуване на медицинска апаратура. 

Хюсеин Юмеров –  

Председател на ОбС – Кубрат 

 

15. РАЗНИ.  

 

 
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ред е приет с 14 /четиринадесет/ точки 

и 15 /петнадесета/ точка Разни. Колеги, както всички знаете, кметът на Община Кубрат – 

господин Алкин Неби претърпя лек инцидент и със своя Заповед № 119 от 22.02.2021г., 

уведомява Председателя на Общински съвет, че за времето на отсъствие от 22.02.2021г. до 

25.02.2021г. включително, да бъде заместван от Женифер Пойраз – заместник – кмет на 

Община Кубрат. От тука му пожелаваме по-бързо оздравяване, да се върне сред нас. 

Преминаваме към дневния ред, колеги. Първа точка, относно Отчета за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти 

на основание чл. 66а от ЗОС. Докладва г-жа Пойраз – заместник – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.   

Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Докладва: Женифер Пойраз – За Кмет на Община Кубрат, съгласно Заповед № 

119/22.02.2021г. 
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ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Благодаря, Уважаеми господин Председател на Общински съвет – 

Кубрат, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми Колеги, Уважаеми Кметове на населени 

места! 

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

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, нека да чуем становищата 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, относно отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма ; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Орхан Мехмед, нека да чуем и вашето 

становище 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! 

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 първа, членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение, относно отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи за изказвания по точка първа? 

Не виждам. Който е съгласен с така представения отчет, моля да гласува с вдигане на ръка... 

Проведе се гласуване… 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 189 

 Ежегодно Кметът на Общината, на основание чл. 66а от Закона за общинската 

собственост, съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието и 

резултатите от управлението на общинската собственост по ред определен в наредбата 

по чл. 8, ал. 2 от същия закон. За община Кубрат този ред е определен с чл. 3а, ал. 4 на 

Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане  с имоти и вещи – 

общинска собственост.  

 На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и чл. 3а, ал. 4 от 

Наредба № 4 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г, съгласно приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

Настоящото решение да бъде 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. 
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 Резултати от гласуването: „за”- 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

/По време на гласуване, г-н Джелил Исмаилов не присъства в залата и не участва в 

гласуването!/ 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С 20 /двадесет/ гласа „За“, точка първа е приета. 

Преминаваме към втора точка от дневния ред, относно: Одобряване на бюджетната 

прогноза на Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. Докладва Женифер Пойраз – заместник – кмет 

на Община Кубрат. Заповядайте! 

  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.    

         Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Докладва: Женифер Пойраз – За Кмет на Община Кубрат, съгласно Заповед № 

119/22.02.2021г. 

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

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, моля за становища на комисиите. 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, общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно: Одобряване на бюджетната прогноза на 

Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 
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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, 

подкрепят предложението за решение, относно: Одобряване на бюджетната прогноза на 

Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, някой ако иска да вземе думата за въпроси 

и становища. Няма такива. Който е съгласен с така направеното предложение, относно: 

Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване...   

  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 190 

 Бюджетната прогноза за 2022 – 2024 година на Община Кубрат е разработена  в 

съответствие с нормативната уредба, Указанията за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-

2024 г. (БЮ №1 от 10.02.2021 г.), съгласни чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните 

финанси и т.2.1.3 от Решение № 64 на Министерския съвет от 22 Януари 2021 г. за 

бюджетната процедура за 2022 г. 

Бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2022 – 2024 г. е разработена 

на базата на: 
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 одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г., без еднократните разходи за 2021 г.; 

 одобрения размер на разходите за персонал за 2021 г., без делегираните 

бюджети; 

            Бюджетната прогноза е съобразена с: 

 предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, 

свързани със спазване на принципите на добро финансово управление; 

 поемане на ангажименти за разходи само при обезпечен бюджет (при 

възлагане на обществени поръчки и сключване на договори); 

 своевременно разплащане на задължения и недопускане натрупването на 

просрочия; 

 тенденциите в разходите от предходните две години. 

            Собствените приходи са планирани на база реална оценка и анализ на 

събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната 

уредба. 

        Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи 

за периода 2022 – 2024 г. са разработени на база одобрените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. размери.  

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с : 

 действащите закони и подзаконови нормативни актове; 

 приетата от Общински съвет-Кубрат Наредба №12 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

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

бюджет;  

 задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на 

приоритетите и потребностите на местната общност, фискалните правила и 

цели по Закона за публичните финанси; 

 приетите от Общински съвет – Кубрат стратегия, прогнози за развитие на 

общината и общинския план за развитие; 

 общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за 

периода 2022 – 2024 година; 

При разработването на разходната част на местните дейности е отчетено и 

въздействието на: 

 уточнените натурални и стойностни показатели; 

 новите и закриващи се структури и функции/дейности; 

 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и 

функциите. 

           Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка 

за собствените приходи и трансферите от други бюджети.  

         При разработване на бюджетната прогноза са заложени само разходи за местни 

дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

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

връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Наредба № 12 за 
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условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

бюджет и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2022 – 2024 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни 

дейности (съгласно Приложение № 8 Прогноза за периода 2022-2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности). 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2021 -  2022 г. (съгласно Приложение 

№ 1 а). 

3. Одобрява  прогноза за общинския дълг (включително намерение за 

поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2022 – 2024 

на община Кубрат (съгласно Приложение № 6г). 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

  

 Резултати от гласуването: „за”- 14 (четиринадесет), „против” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

/По време на гласуване, г-н Джелил Исмаилов не присъства в залата и не участва в 

гласуването!/ 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С четиринадесет /14/ гласа „За“, точка втора е 

приета. Преминаваме към следваща от дневния ред. Трета точка, относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на ОбС – Кубрат за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат. Докладва 

заместник – кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов. Заповядайте! 

 

 



  

10 / 51 

  

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на ОбС – Кубрат за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Кубрат.  

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, 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). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

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

подкрепят предложението за решение, относно:  Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 22 на ОбС – Кубрат за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат.  

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! 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). Заповядайте! 

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 трета, общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно:  Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 22 на ОбС – Кубрат за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат.  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания? Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка... 

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 191 

Със свое  Решение № 51 по Протокол № 5 от 22.02.2016 г., Общински съвет - гр. 

Кубрат е приел Наредба № 22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Кубрат. 

Съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните Общинските съвети 

приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета.  

             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 15.01.2021 г.  В законовия срок, предложения не са постъпили. 

 В тази връзка и  на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 

2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, 

чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните и чл.5, ал.3 от Правилника за 

организация и дейността на Общински съвет - гр. Кубрат,  Общинският съвет – гр. 

Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на ОбС – 

Кубрат за овладяване популацията на безстопанствените кучета 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

/По време на гласуване, г-н Джелил Исмаилов не присъства в залата и не участва в 

гласуването!/ 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Точка трета от дневния ред, е приета 

единодушно. Четвърта точка от дневния ред, относно: Определяне на  пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 

2021/2022 г. Докладва госпожа Пойраз – заместник – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Определяне на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г.  

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

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

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, госпожо Пойраз! 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: 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ):  

 По точка четвърта, членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Определяне на  пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г.  

 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря 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 четвърта членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Определяне на  пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г.  

ККУСДОСЕ – 7 членна 

комисия: 

КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Желаещи за изказвания, въпроси? Не виждам. Колеги, 

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

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 192 

Разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи предоставя възможност, пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд да се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 без търг или 

конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани  в Интегрираната информационна система на 

БАБХ.   

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя 

пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за 

индивидуално ползване с категории се обявяват в общините и кметствата и се 

публикуват на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата следва да 

подадат заявления по образец до кмета на общината, на територията на която е 

регистриран животновъдния обект в срок до 10 март. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов 
Не присъства в 

залата 

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 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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 Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която 

определя необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида регистрирани 

пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери. Комисията следва да се произнесе в срок до 1 май на 

съответната година с протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила 

протокол за окончателно разпределение се сключва договор за наем или аренда между 

общината и лицето, на което са разпределени съответните имоти (част от имоти) за 

минимален срок от 5 стопански години. При недостиг на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд в землището към разпределените по предходния ред имоти, 

комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се 

намира в съседна община или област, и се съставя протокол за окончателното 

разпределение на имотите  в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на 

имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, останалите свободни 

пасища, мери и ливади се отдават чрез търг за срок от 1/една/ стопанска година, на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение 

да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в 

правилника за прилагане на закона. Отдаването под наем на мерите, пасищата и 

ливадите се извършва по цена, определена по пазарен механизъм. 

Съгласно действащите норми по чл.37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 37о, ал. 4 от същия 

закон,  общинският съвет следва да приеме още две решения. Първото за определяне 

размера и местоположението  на мерите, пасищата и ливадите, както и утвърждаване на 

правила за ползването им. С второто решение по чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ – за 

предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. Годишен план за паша; 

2. Съгласие за предоставяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване; 

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 8 от ЗМСМА, чл.37, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение 

на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да 

се  предоставят за индивидуално и общо ползване, по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, 

съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от 

настоящото решение. 

 2. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се ползват 

безвъзмездно от жителите на съответното населено място, отглеждащи пасищни 

селскостопански животни в дребни земеделски стопанства или от образуваните 

колективни стада. 
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3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се 

отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от 

ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

4. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на 

Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 

2021/20212.), останалите свободни цели имоти- пасища, мери и ливади, определени за 

индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в 

които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

5. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по 

т. 4 свободни имоти- пасища, мери и ливади да се отдадат под наем по реда на Закона 

за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година(за стопанската 2021/2022г.), 

чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, съгласно ред, определен в ППЗСПЗЗ.  

6. Утвърждава правила за ползване на пасища,мери и ливади на територията на 

Община Кубрат, през стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение № 3, 

неразделна част от настоящото решение. 

 7. Приема Годишния план за паша  на територията на община Кубрат за 2021 

година, съгласно Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

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

Преминаваме към точка пета от дневния ред, относно: Ползване на дървесина от горски 

територии – общинска собственост през 2021 година. Докладва Мирослав Йорданов – 

заместник - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост през 2021 година. 

 Докладва: Мирослав Йорданов – Зам.-кмет на Община Кубрат 
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 Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! Господин Байрактаров, 

становищата 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  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, относно: Ползване на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2021 година. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Господин Мехмед, и вашето становище да чуем - 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, относно: Ползване на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2021 година. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 
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Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси? Не виждам. Гласуването е 

поименно. Зачитам имената ви списък... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 193 

Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост се 

осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба 

на добита дървесина. Начините на продажба на добита дървесина се определят с 

Решение на Общински съвет Кубрат. 

С цел задоволяване нуждите на ветерани от войните, военноинвалиди и 

военнопострадали от войните и лица с трайно намалена работоспособност, чийто 

постоянен адрес е на територията на Община Кубрат, с дърва през есенно - зимния 

сезон 2021 година е необходимо да се разреши добива на 4000 (четири хиляди) 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов 
Не присъства в 

залата 

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 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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пространствени кубически метра дърва за огрев от горски територии – общинска 

собственост. 

 За задоволяване нуждите на общинските бюджетни структури, молитвени 

домове и храмове с дърва през есенно-зимния сезон 2021 година е необходимо да се 

разреши добива на 1600 (хиляда и шестстотин) пространствени кубически метра дърва 

за огрев от горски територии – общинска собственост. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, 

ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 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, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Разрешава добива и продажбата на 4000 (четири хиляди) пространствени 

кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд, стопанисван и 

управляван от „Кубратска гора“ ЕООД, за задоволяване на нужди на ветерани, 

военноинвалиди и военно-пострадали от войните и лица с трайно намалена 

работоспособност с над 50 процента, чийто настоящ адрес е на територията на община 

Кубрат през последните шест месеца (без прекъсване) към датата на подаване на 

молбата. На всяко правоимащо лице да се предоставят по 3 /три/ прм3 дърва за огрев. 

Обобщените списъци с правоимащи лица да се предоставят за одобрение от Кмета на 

Община Кубрат, придружен с издаден по съответния закон ред документ, доказващ 

принадлежността им към съответната група (удостоверение по чл. 4 от Правилника за 

прилагане на закона за ветераните от войните, книжка по чл. 12 от Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите и Експертно решение от ТЕЛК за лица с 

трайно намалена работоспособност). 

Определя цена на предоставената дървесина от 45.00 лв. на пространствен 

кубически метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

На ветераните от войните, военноинвалидите и военно-пострадалите от Община 

Кубрат да се предоставят безплатно, като всички разходи по добива и транспорта се 

поемат от „Кубратска гора“ ЕООД. 

 

 2. Разрешава добива и продажбата на 1600 (хиляда и шестстотин) 

пространствени кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд за 

2021г., стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД, за задоволяване нуждите 

на общинските бюджетни структури, молитвени домове и храмове. Посоченият обем 

дървесина да се разпредели по списъци, одобрени от Кмета на Община Кубрат. 

Определя цена на предоставената дървесина от 25.20 лв. на пространствен кубически 

метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

 

 3. Предоставените количества по т.1 и 2. да са в рамките на одобрения план за 

ползване на дървесина за 2021 година на „Кубратска гора“ ЕООД.  
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 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

   

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С двадесет гласа „За“, точка пета от дневния 

ред е приета. Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Относно: Приемане на 

Общински План за младежта за 2021 г. Докладва Мирослав Йорданов – заместник – кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 

/След гласуване на точка пета от дневния ред, в залата влезе господин Джелил 

Исмаилов и се регистрира. Броят на общинските съветници стана 21 /двадесет и един//. 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Приемане на Общински План за младежта за 2021 г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Зам.-кмет на Община Кубрат  

Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол1). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! Колеги, становища на 

комисиите. 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, относно: Приемане на Общински План за младежта за 2021г. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 
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 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! 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):  

 По точка шеста, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Приемане на Общински План за младежта за 2021г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, относно Общинския План за младежта 

за 2021г.? Не виждам желаещи. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване... 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 194 

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

общини предоставят на областните управители, Общинския годишен план за младежта 

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

територията на общината за предходната година. 

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

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

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

 Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската 

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

съответствие с Националната стратегия за младежта. 

 Общинският план за младежта съдържа: 

1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община; 
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2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането им; 

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

стратегия за младежта; 

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

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

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

 Областния управител изготвя областния план за младежта като обобщава 

общинските планове за младежта. Обобщената информация от областните 

администрации се подава в Министерство на младежта и спорта . 

Публикуван на сайта на Общински съвет и Община Кубрат на 12.01.2021г. и в 

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

 Предвид това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 15 и 

чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема отчет за изпълнение на дейностите, насочени към младежта на 

територията на община Кубрат за 2020г. /Приложение № 1/. неразделна част от 

настоящото решение/. 

 

 2. Приема Общински План за младежта за 2021 г. / Приложение 2/ 

неразделна част от настоящото решение/. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против”– няма, 

„въздържал се” – 6 (шест). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С шестима „Въздържали се“, петнадесет гласа 

„За“, понеже Джелил Исмаилов се включи преди малко. Точката е приета, колеги.  

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Относно: Приемане на Годишен план за 

социалните услуги за 2022 г. Заповядайте, господин Йорданов! 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:  

Приемане на Годишен план за социалните услуги за 2022 г. 

Докладва: Мирослав Йорданов – Зам.-кмет на Община Кубрат 
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Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! 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, относно: Приемане на Годишен план за социалните услуги за 2022 г. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

  

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! 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, относно: Приемане на Годишен план за социалните услуги за 2022 г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказвания, въпроси по точка седма 

от дневния ред? Не виждам такива. Който е съгласен с така направеното предложение, 

относно Годишния план за социалните услуги за 2022 г., моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване... 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 195 

 Годишният план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община 

Кубрат е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия  

за развитие на община Кубрат .                

 Планът е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и 

усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с 

променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в сайта на Община Кубрат, е 

публикуван проекта на програмата на 12.01.2021г. В законовият срок от 30-дни, не са 

постъпили предложения, становища и препоръки. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от 

Закона за социалните услуги, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

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

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

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

приета. Преминаваме към следваща точка от дневния ред – осма, относно: Обявяване 

на имот публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост в с. 

Беловец. Докладва госпожа Пойраз – заместник – кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ОСМА:  

Обявяване на имот публична общинска собственост, за имот частна общинска 

собственост в с. Беловец. 

Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 Докладва: Женифер Пойраз – За Кмет на Община Кубрат, съгласно Заповед № 

119/22.02.2021г. 

Зам. – кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз  прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! 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: 

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

КСДОЗКСВ): 

 По точка осма членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Обявяване на имот публична общинска собственост, за имот частна 

общинска собственост в с. Беловец. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, да чуем становищата 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 осма, членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение, относно: Обявяване на имот публична общинска собственост, за имот частна 

общинска собственост в с. Беловец. 



  

26 / 51 

  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - 1; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така, благодаря! Колеги, въпроси, възникнали след заседание? 

Имахме пропуск – не бяхме изпратили становището на кмета на населеното място, после с 

допълнителен имейл ви го разпратихме. Не виждам въпроси, колеги. Гласуването е 

поименно. 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 За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Против 

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 Против 

12 Невин Мустафова Против 

13 Нина Цонева Против 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Против 

16 Петко Петков Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев Против 

21 Юмгюл Кедик За 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 196 

 Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите и 

вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат 

предназначението по чл. 3, ал. 2 (имоти, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение), се обявяват от общинския съвет за 

частна общинска собственост. 

Община Кубрат е собственик на самостоятелен обект в сграда -битов комбинат  

в с. Беловец, ул. Васил Левски № 74 на третия етаж, с начин на трайно ползване – 

КМЕТСТВО, за който имот има съставен АПОС № 122 от 01.12.1997г. Сградата е 

построена в УПИ с № І- За ресторант, читалище, селсъвет и поща, битов комбинат и 

автоспирка от кв.14 по плана селото. 

В същия урегулиран поземлен имот с разрешение за строеж № 57 от 17.11.2004г. 

на архитекта, Община Кубрат е започнала ремонт на собствената си сграда в груб 

строеж и преустройството й от сладкарница в ритуална зала и кметство. С 

удостоверение № 04/20.01.2021г. на гл. архитект сграда-ритуална зала и кметство е 

въведена в експлоатация. Независимо от въвеждането в експлоатация на сградата през 

2021г., същата реално се ползва като кметство от 2006г.  

Самостоятелния обект – кметство, на третия етаж в битовия комбинат на 

практика престава да се ползва по предназначение от 2006г. и вече за него не са налице 

предпоставките на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС. 

Кметът на с. Беловец в свое становище с вх. № УД-03-07-25 от 05.02.2021 счита, 

че освободените помещения на 3-я етаж не са подходящи за ползване за социални и др. 

услуги от обществено-значим характер и е целесъобразно промяна на характера на 

собствеността от публична в частна собственост. 

 Във връзка с гореизложеното, поради това, че имотът е престанал да има 

предназначението си по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за управление и 

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

Р Е Ш И: 

 

 1. Обявява  за ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ следния имот:  

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда-битов комбинат  в с. Беловец, общ. Кубрат, 

обл. Разград, ул. Васил Левски № 74 на третия етаж - КМЕТСТВО, с площ 303 кв.м., за 

който имот има съставен АПОС № 122 от 01.12.1997г. Сградата е построена в УПИ с 

№ І - За ресторант, читалище, селсъвет и поща, битов комбинат и автоспирка от кв. 14 

по плана селото.  

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на решението. 
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 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

  

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

7 (седем), „въздържал се” – няма.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С четиринадесет гласа „За“, точка осма от дневния ред е 

приета. Преминаваме към точка девета. Относно: Разходване на възстановените от 

Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Русе месечни обезпечения и 

отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 

периода от 01.03.2020 г. до 19.07.2020 г. Докладва госпожа Пойраз – заместник – кмет на 

Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Разходване на възстановените от Регионална инспекция по околната среда и водите гр. 

Русе месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020 г. до 19.07.2020 г. 

Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Докладва: Женифер Пойраз – За Кмет на Община Кубрат, съгласно Заповед № 

119/22.02.2021г. 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! 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 девета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Разходване на възстановените от Регионална инспекция 

по околната среда и водите гр. Русе месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 
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2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020 г. до 

19.07.2020 г. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, и вашето становище да чуем - 

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

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

самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка девета, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Разходване на възстановените от Регионална инспекция 

по околната среда и водите гр. Русе месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 

2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020 г. до 

19.07.2020 г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - 2; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, относно точка девета от дневния ред? 

Няма такива. Гласуването е поименно, колеги… 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 197 

Съгласно § 58 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс месечните 

обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. остават 

по сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват по решение на общинския 

съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския 

съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Регионалната 

инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира съответното 

депо, възстановява от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от 

общините месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 

64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 

декември 2020 г. в срок до 31 януари 2021 г. Възстановените средства по изречение 

първо се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер 

на таксата за битови отпадъци. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

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 Против 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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За периода от 01.03.2020 г. до 19.07.2020 г. Община Кубрат е внесла по сметка 

на Община Разград сумата от 123 225,21 лв., представляваща месечни обезпечения и 

отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците. На 28.01.2021 г. сумата е възстановена от страна на РИОСВ – гр. Русе по 

бюджетната сметка на Община Кубрат. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във 

връзка с § 58, ал. 2 от  Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение 

и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс месечните обезпечения 

и отчисления за 2020 г.,   Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл. 5, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Правилника за  

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

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Кубрат 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема възстановените от страна на Регионална инспекция по околната 

среда и водите гр. Русе средства в размер на 123 225,21 лв., представляващи  месечни 

обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 19 юли 2020 г., да се 

разходват за закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци и за изграждане на 

подземни системи за събиране на отпадъци на територията на Община Кубрат, без да се 

изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за 

битови отпадъци. 

2. Задължава кмета на община Кубрат да извърши необходимите промени 

по бюджета на Община Кубрат за 2021 година, както следва: 

2.1. увеличава приходната част на бюджета със 123 225,21 лв.; 

2.2. увеличава разходната част на бюджета със 123 225,21 лв., като 

увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност „Чистота“ със 123 225,21 

лв. 

3. Задължава кмета на община Кубрат да отрази извършените промените по 

бюджета на Община Кубрат по съответните приходни и разходни параграфи, съгласно 

Единната бюджетна класификация за 2021 г.  

 

      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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
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 Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 1 

(един), „въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

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

към десета точка от дневния ред. Относно: Определяне на представител на Община Кубрат 

за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и определяне  

мандата му за гласуване по точките от дневния ред. Докладва госпожа Пойраз - заместник – 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и определяне  мандата му за гласуване по 

точките от дневния ред.  

Вносител: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Докладва: Женифер Пойраз – За Кмет на Община Кубрат, съгласно Заповед № 

119/22.02.2021г. 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, становища на комисиите по точка десета. 

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 десета, комисиите подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание 

на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и определяне  мандата му за гласуване по 

точките от дневния ред. Съветниците гласуваха, упълномощеният представител на 

Община Кубрат по отделните точки от дневния ред на редовното заседание  на Общото 

събрание, да гласува с „Въздържал се“. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

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

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

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

самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка десета, комисиите подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание 

на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и определяне  мандата му за гласуване по 

точките от дневния ред. Съветниците гласуваха, упълномощеният представител на 

Община Кубрат по отделните точки от дневния ред на редовното заседание  на Общото 

събрание, да гласува с „Въздържал се“. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, изключете телефоните! Колеги, въпроси, относно 

точката? Не виждам въпроси. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 198 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград с вх.№ УД-02-16-125/01.02.2021г. 

 Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 02.03.2021 г. /Вторник/ 

от 11.00 ч.  

 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 отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2020г., на основание 

чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите; 

 2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2020г., 

на основание чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 

 3.Приемане на Годишен Финансов отчет на Асоциацията по В и К за 2020г.; 

 4.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2021г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закон за водите; 

 5.Други. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева Въздържа се 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

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 Въздържа се 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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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. 198е, 

ал. 3 от Закона за водите и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Дава мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в Редовното 

събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 02.03.2021г. /Вторник/ от 11.00 ч.; 

 2. При невъзможност - Кмета на Община Кубрат, да участва в редовното 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К,  определя  Мирослав  

Йорданов – Заместник - кмет на Община Кубрат, за представител на Община Кубрат в 

Асоциацията  по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград; 

 3. За участие в редовното 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; 

 4. Упълномощеният представител на община Кубрат по отделните точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува както следва: 

По т.1. с „Въздържал се“ Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК за 

2020г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;  

По т.2. с „Въздържал се“ Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация 

по ВиК за 2020г., на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

По т.3. с „Въздържал се“ Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по В и 

К за 2020г; 

По т.4. с „Въздържал се“ Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2021г., на 

основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 
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 5. 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 

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

 

                                       

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

няма, „въздържал се” – 7 (седем). 

 

 

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

Преминаваме към... Въпрос?! Госпожо Георгиева, заповядайте! 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: По отношение на вота. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! Слушаме ви и по-високо, ако може! 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Не съм длъжна, но искам да го направя. Извинявам се за 

невежеството. Докога ще посещаваме Общото събрание на Асоциацията? Няма ли яснота? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Докато сме членове ли докога ще го посещаваме? 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, докога ще бъдем членове, някаква яснота? Някой може ли да 

отговори? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нито от КЕВР, нито от Асоциацията не ни уважават нашето 

Решение, така че чакаме, ние сме го изпратили. Но явно предпочитат с „мълчалив отказ“. 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Някакви срокове има ли за това? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще ги подсетим отново! Предвид това заседание, което е на втори 

март, ако не са го променили. Не знам онлайн ли е присъствено ли последно, какво заявиха. 

Изпращаме Решения, то няма време за дискусии, всичко се случва автоматично. Изпращаме 

това Решение и получаваме Протокол, че Асоциацията продължава и дейността си протича 

по начин определен по плана. 
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ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря и аз! Колеги, преминаваме към точките, които включихме 

в началото на дневния ред. Относно: Кандидатстване на община Кубрат с проектно 

предложение   “Оборудване и обзавеждане на социални услуги в общността на територията 

на Община Кубрат – Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания”, по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на  нова, реконструкция и модернизация на съществуваща 

материална база за предоставяне социални услуги”, финансирана от Фонд „Социална 

закрила“.  Докладва госпожа Пойраз – заместник – кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Кандидатстване  на община Кубрат с проектно предложение   “Оборудване и 

обзавеждане на социални услуги в общността на територията на Община Кубрат – 

Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, 

по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на  нова, реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база за предоставяне социални услуги”, финансирана от 

Фонд „Социална закрила“.     

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

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Колеги, 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 единадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят 

предложението, относно:, Кандидатстване  на община Кубрат с проектно предложение 

“Оборудване и обзавеждане на социални услуги в общността на територията на Община 

Кубрат – Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания”, по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане 

на материалната база и изграждане на  нова, реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база за предоставяне социални услуги”, финансирана от Фонд 

„Социална закрила“. 
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КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

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

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

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

самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 Вносителят на докладната записка г-жа Женифер Пойраз – зам. – кмет на Община 

Кубрат направи предложение за допълване на  докладната с още една точка – т. 2.   

 По точка единадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят 

предложението, относно:, Кандидатстване  на община Кубрат с проектно предложение 

“Оборудване и обзавеждане на социални услуги в общността на територията на Община 

Кубрат – Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания”, по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане 

на материалната база и изграждане на  нова, реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база за предоставяне социални услуги”, финансирана от Фонд 

„Социална закрила“. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

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

постоянни комисии? Не виждам такива. Който е съгласен с така направеното предложение 

Община Кубрат да може да кандидатства с проектно предложение “Оборудване и 

обзавеждане на социални услуги в общността на територията на Община Кубрат – Център за 

обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, по Компонент 1 
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“Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и 

изграждане на  нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за 

предоставяне социални услуги”, финансирана от Фонд „Социална закрила“, моля да гласува 

с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване… 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 199 

 Община Кубрат е изразила готовност за кандидатстване с проектно 

предложение  “Оборудване и обзавеждане на социални услуги в общността на 

територията на Община Кубрат – Център за обществена подкрепа и Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания”, по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни 

активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на  нова, 

реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне 

социални услуги”, финансирана от Фонд „Социална закрила“. 

Настоящата процедура е свързана с подобряване на материалните бази на 

социалните услуги, като община Кубрат възнамерява да модернизира чрез ново 

оборудване и/или обзавеждане на материалните бази на социалните услуги в общността 

на територията на Община Кубрат. Като цели подобряване на качеството на 

предоставяните услуги в социалните услуги ориентирани към индивидуалните нужди и 

възможности на потребителите. Постигане на максимална ефективност и ефикасност 

при предоставянето на социалните услуги в общността. Осигуряване на качествено 

предоставяне на социални услуги в общността  и преодоляване на социалната изолация. 

Цел на процедурата: 

Целта на операцията е да се подобрят условията и предоставянето на социални 

услуги в общността. С реализацията на проекта ще се постигне основната цел, а именно 

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните 

услуги в общността на територията на община Кубрат. Чрез закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане ще се създадат реални условия за повишаване капацитета на 

социалните услуги в общността, свързани с предоставянето на качествена социални 

услуги и подобряване на качеството на живот на потребители на социалните услуги в 

общността на територията на община Кубрат. 

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

връзка с чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да кандидатства с проектно 

предложение „Оборудване и обзавеждане на социални услуги в 
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общността на територията на Община Кубрат – Център за обществена 

подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, 

финансирана от Фонд „Социална закрила“. 

2. Дава съгласие за осигуряване на собствено финансиране в размер на 

10% от общият бюджет по проект „Оборудване и обзавеждане на 

социални услуги в общността на територията на Община Кубрат – 

Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания”. 

 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

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

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

предварително изпълнение на решениeто. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

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

приета. Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. Относно: Промяна на наемни 

цени в Наредба № 4 на Общински съвет – Кубрат. Докладва Женифер Пойраз – заместник - 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте!    

  

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

Промяна на наемни цени в Наредба № 4 на Общински съвет – Кубрат. 

 

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

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! 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! 
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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 дванадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят 

предложението, относно: Промяна на наемни цени в Наредба № 4 на Общински съвет – 

Кубрат. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, да чуем и вашето становище - 

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 подкрепят 

предложението, относно: Промяна на наемни цени в Наредба № 4 на Общински съвет – 

Кубрат. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказвания по точка 

дванадесета? Не виждам такива. Който е съгласен с така предложения вид, относно 

промяната в наемните цени от Наредба № 4, моля да гласува с вдигане на ръка... 
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Проведе се гласуване... 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 200 

Съгласно разпоредбите на чл. 74, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, месечните 

базисни наемни цени, определени по Приложение № 1 към тази наредба и се 

актуализират ежегодно до 1 март съобразно статистически отчетения положителен 

индекс на инфлация за предходната година, след решение на общинския съвет. 

Отчетения средногодишен индекс на потребителските цени за 2020 год. е 1,7 %, 

следователно месечните базисни наемни цени, определени по Приложение № 1,  следва 

да се актуализират с 1,7 %, какъвто е отчетения положителен индекс на инфлация за 

предходната година. 

Цените на временните гаражни клетки в Приложението  са чувствително 

занижени спрямо пазарните и следва да бъдат коригирани с по-висок процент от 

останалите месечните базисни наемни цени.  

            На основание чл. 26 , ал. 3 от Закона за нормативните актове проекта за промяна 

на Наредба № 14 е публикуван  в сайта в Общински съвет Кубрат на 21.01.2021 г. В 

законовия срок, предложения не са постъпили. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 74, ал. 2 от 

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

собственост, месечните базисни наемни цени на Общински съвет Кубрат, във връзка  

във връзка отчетения положителен индекс на инфлация за 2020 г. в размер на 1,7 %,  

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 Определя от 1 март 2021г. нови месечни базисни наемни цени на нежилищни 

общински имоти в лв./кв.м., съобразно предназначението на обекта, описани в 

ТАРИФАТА в приложение № 1 към  Наредба № 4 за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:  

 

ТАРИФА 

за месечните базисни наемни цени на нежилищни общински имоти в лв./м2, 

съобразно предназначението на обекта 

 

Вид на обекта 

 

Месечна наемна цена в лв. на кв.м. по  

                           зони 

            І 

било    става 

        ІІ 

било    става 

          ІІІ 

било   става 
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1.Търговска площ 5,62      5,72 3,90      3,97 3,17     3,22 

2. Заведения за обществено хранене 7,58      7,71 5,62      5,72 3,70     3,76 

3. Производствена дейност и услуги 3,90      3,97 3,17      3,22 2,43     2,47 

4. Помещения за социални, културни, 

образователни и други подобни дейности 
3,41      3,47 2,68      2,73 1,94     1,97 

5.Помещения за здравни дейности                      3,13      3,18 2,44       2,48 1,78     1,81 

6. Ателиета 3,41      3,47 2,68       2,73 1,94     1,97 

7.Помещения с администр. предназначение 3,41      3,47 2,68       2,73 1,94     1,97 

8. Помещения за синдикалните организации 0,95      0,97 0,71       0,72 0,46     0,47 

9.Паркинги 0,46      0,47 0,34       0,35 0,23     0,23 

10. Гаражи 3,17      3,22 2,42       2,46 1,69     1,72 

11.Временни гаражни клетки 0,33      0,58 0,30       0,53 0,28     0,49 

  

 

           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”- 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 6 (шест). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С шестима „Въздържали се“, точка дванадесета е приета, 

колеги. Преминаваме към идентична точка тринадесета от дневния ред: Промяна на наемни 

цени в Наредба № 14 на Общински съвет – Кубрат. Докладва госпожа Пойраз. Заповядайте! 

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на Общински съвет – Кубрат. 

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

 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, госпожо Пойраз! 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. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка тринадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят 

предложението, относно: Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на Общински съвет – 

Кубрат. 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, и вашето становище да чуем - 

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

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

самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

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

КЗЕОРМС): 

 По точка тринадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят 

предложението, относно: Промяна на наемни цени в Наредба № 14 на Общински съвет – 

Кубрат. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказвания? Не 

виждам такива.  Който е съгласен с така направеното предложение, относно Наредба № 

14 на Общински съвет – Кубрат, относно промяната на наемни цени, моля да гласува с 

вдигане на ръка... 
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 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 201 

 Съгласно разпоредбите на чл. 11 ал. 1 от Наредба № 14 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, 

наемната цена определена по Приложение №1 към тази наредба и се актуализира 

ежегодно от 1 март със статистически отчетения положителен индекс на инфлация за 

предходната година, след решение на общинския съвет . 

Отчетения средногодишен индекс на потребителските цени за 2020 г. е 1,7 %, 

следователно тарифата в Наредба № 14 следва да се актуализират с 1,7 %, какъвто е 

отчетения положителен индекс на инфлация за предходната година. 

            На основание чл. 26 , ал. 3 от Закона за нормативните актове, проекта за промяна 

на Наредба № 14 е публикуван  в сайта в Общински съвет Кубрат на 21.01.2021 г. В 

законовия срок, предложения не са постъпили.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 45а от ЗОС, чл. 8 

от Закона за нормативните актове, чл. 11, ал. 1 от Наредба № 14 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на 

Общински съвет Кубрат, във връзка отчетения положителен индекс на инфлация за 

2020 г. в размер на 1,7 %, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 Определя от 1 март 2021 г. нови месечни наемни базисни цени на жилища и 

дворни места в лв./кв.м. описани в таблица І към приложение № 1 на  Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища, както следва:  

 

 

Т А Б Л И Ц А 

за месечните наемни базисни цени на жилища и дворни места в лв./кв.м. 

 

 

ЗОНА ЗА ЖИЛИЩА ЗА ДВОРНО МЯСТО 

    било                    става    било                     става 

І строителна  зона Кубрат        0,97                       0,99        0,05                      0,05   

ІІ строителна  зона Кубрат        0,88                       0,89        0,05                      0,05     

ІІІ строителна  зона Кубрат        0,85                       0,86        0,05                      0,05 

села        0,84                       0,85        0,03                      0,03 

             

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 6 (шест). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С шестима „Въздържали се“, петнадесет гласа „За“, точка 

тринадесета е приета. Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред. 

 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

Закупуване на медицинска апаратура. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

 

Председателят на Общински съвет - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 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: 

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

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на 

двете съвместни комисии, които заседаваха - 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, по докладната на д-р Павлина Мичева – управител на 

„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат с вх. №УД-01-13-20/16.02.2021г., общинските 

съветници, изразиха своите мнения и положителни становища, докладната да бъде 

включена за разглеждане в дневния ред.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, ако са възникнали след дискусиите, 

направени в комисии? Да, господин Белинов, заповядайте! 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: В тази докладна записка виждам решение, параметри за кредита... 

но не виждам кой ще определя параметрите за купуването на скенер. Кои са органите, които 

ще определят – коя е фирмата, какъв модел. Разбрах, че той е морално остарял, нормално е 

да е така. Но сега има хиляди скенери, кой ще го определи? Има една сума – 300 000 /триста 

хиляди/ лева. Ако е 600 000 /шестстотин хиляди/ лева, който да отговаря на нашите условия? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ли е въпросът? 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Въпросът ми е: кой ще отговаря за това нещо? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Търговското дружество „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат има 

Управител, господин Белинов, който ще решава за тези неща и ще осведоми Общински съвет 

– Кубрат, ако е необходимо кредит, така и за скенера, който е избран. Мисля че, няма спор  в 

това. Все пак управителят... 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Управителят еднолично ще реши, така ли? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние го упълномощаваме току-що. Д-р Мичева е сред нас, ако иска да 

допълни нещо във връзка с предложението и необходимостта. 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз мисля, че не само еднолично, тя трябва да реши. Трябва да има 

и подкрепата на Общинския съвет в крайна сметка. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ето, подкрепата я даваме ние сега, в момента с това предложение – 

да избере скенер до 300 000 /триста хиляди/ лева без ДДС. Нали така д-р Мичева? 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Да! 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Явно има такива на пазара. Може да има и по-скъпи, но... 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Има и по-скъпи. От доста места съм събрала оферти, цените са доста 

сериозни, но това са възможностите на Търговското дружество. Ако Общината реши да купи 

скенер или заедно да купим скенер, аз нямам нищо против да купим и на двойна, и на тройна 

стойност. Но понеже, аз управлявам тази болница, и понеже рискът, като всеки момент този 

скенер може да излезе от строя, следва ние оставаме без приходи, защото не можем да си 

упражняваме дейността. И тогава същите тези хора – вие, ще ме питате, защо болницата не 

работи или няма приходи и прочие. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е! И за състоянието на болницата, както финансово, така и за 

управлението. 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Аз не знам дали има друг управител на общинска болница, който 

иска със собствени средства да купи скенер. Миналата седмица беше министърът в 

разградската болница и отиде за пет минути в болницата. И във вестника пишеше – в „Екип 

7“: „Министърът беше на кратко посещение в „МБАЛ – Иван Рилски“ и ръководството на 

болницата каза, че има нужда от скенер, защото скенерът, който работил в момента е на 

почти десет години и е физически и морално остарял“. И министърът обещава  да намери 

средства да се купи скенер. Аз не видях някой да дойде в нашата болница, нито някой да 

поиска да даде пари и да купи скенер или да направи отстъпки, или да събере помощи и 

каквото да е друго! Всичко е на моите плещи. Ако болницата работи – отговарям аз, ако не 

работи . пак отговарям аз! Така че, вие решете, като принципал, кое е редно. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, д-р Мичева. Господин Цонев, заповядайте! 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Аз искам да попитам д.р Мичева, кой ще работи с този скенер, има 

ли специалист, който да работи с него? 

ПАВЛИНА МИЧЕВА: Да, д-р Атанасов! 

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Благодаря за отговора! 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпроси, колеги, други? Ако няма такива, който е съгласен с така 

направеното предложение, относно закупуване на медицинска апаратура компютърен 

томограф – скенер, моля да гласува с вдигане на ръка... 
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  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 202 

Постъпил е Докладна записка  с вх.№УД-01-13-20/16.02.2021 г. от д-р Павлина 

Мичева - управител на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат относно закупуване на 

медицинска апаратура - компютърен томограф /скенер/. Действащият е произведен 

през 1992 г. Зачестилите откази и дефекти  на действащият скенер го правят 

ненадежден и негоден за извършване на качествени изследвания. Във връзка с това е 

издаден Констативен протокол от обслужващата фирма, чийто констатации отразяват 

15-годишно наблюдение върху функционирането на апарата, натрупани са много 

работни часове на отделните модули и блокове и поради дългогодишната експлоатация 

все по-трудно става снабдяването с резервни части и ако се наложи презареждане на 

софтуер процедурата ще бъде много рискова. 

Доставката на нов апарат е спешна, тъй като 80 /осемдесет/ % от клиничните 

пътеки, за които има сключен договор със РЗОК, изискват томографски изследвания на 

пациенти. Приблизителната най - изгодна цена за нов томограф е 300 000 /триста 

хиляди/ лева без ДДС. 

Болницата разполага с частичен финансов ресурс и може да покрие недостигът  

с краткосрочен банков заем. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147 от ТЗ, във 

връзка с чл. 11, ал. 1, т. 22 от Наредба № 8 на Общински съвет Кубрат, в качеството му 

на Общо събрание на дружеството, Общинският съвет – гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие управителят на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, да закупи нов 

компютърен томограф за нуждите на Общинското търговско дружество, на 

стойност до 300 000 /триста хиляди/ лева без ДДС. 

 2. При необходимост от  банков кредит във връзка с т. 1 от настоящото 

решение,  задължава Управителят на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат да 

предостави за Одобрение от Общински съвет - Кубрат, следните параметри на 

кредита: 

-вид на кредита; 

-размер; 

-валута; 

-срок; 

-лихвен %; 

-обезпечение; 

   

 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”- 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 1 (един). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ няма и с „Въздържал се“ - един, 

точка четиринадесета е приета. Колеги, преминаваме към точка Разни. Бях ви 

разпратил по имейлите Доклади за състоянието на схемата за финансово управление и 

контрол и Въпросник за самооценка – на двете търговски дружества „МБАЛ – Кубрат“ 

ЕООД, гр. Кубрат и на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат. Ако имате въпроси по тях 

… ако не - следващото, което, така е по-важно за това заседание, също с имейл  

уведомихме още в началото на месеца, че Община Кубрат организира и води 

дарителска кампания в подкрепа на семейството на Павлин Петров. Отново предлагам 

Общински съвет да покажем колко сме единни и да помогнем на това семейство. Ако 

няма други въпроси, колеги... Да, господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ:  Искам да ви подаря един отчет на Областния управител, 

който е за пример в нашата Област за четиригодишния му мандат, да се запознаете 

какво е правил. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Отбелязано ли е какво не е успял - в отчета? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам един въпрос, относно проекта, който е на АПИ, който 

минава през нашия град – почва от кръстовището и на „Цар Освободител“ се правят 

тротоарни площи. Има оплаквания от хора, че се оставят зелени площи точно пред 

портите им. Има ли проект някъде качен на сайта на Общината, за да се запознаят 

хората, точно какво се прави. От АПИ им отговарят, че това е по идея на Общината. 

Някой може ли да отговори? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! Господин Йорданов се занимава с проблема конкретно. 

Заповядайте, господин Йорданов! 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Благодаря! Господин Бедиханов, Общината няма 

отношение специално за тези тротоарни плочи. Това е проект на АПИ. Наистина има 

оплаквания и към нас. Днес имах разговор с изпълнителя на проекта и кореспонденция 

с АПИ. Тези промени ги направиха януари месец, за които ние възразяваме. Имаме 

уверението, че проектът ще бъде коригиран в първоначалния си вид. Спират за момент 

изграждането на тези зелени площи, в този вид, в който е в момента. Зелени площи 

имаме, но не и в този размер. Защо са решили така трябва да попитаме АПИ. Не сме 

единствените, които имаме възражения, по цялото трасе и в Червена вода имат 

забележки и в други населени места. Вземали са си някаква поука, обещаха, че ще го 

коригират, следим ги внимателно, ако трябва ще реагираме пак. 

   

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги, в точка Разни? 

 



  

51 / 51 

  

 Имаше зададени въпроси от страна на граждани на Община Кубрат във връзка 

с проекта на АПИ. Те изразиха своето недоволство, относно зелените площи, които 

се предвиждат да има пред портите им, тъй като няма да може да се поддържат 

тези зелени площи и ще създават неудобства за самите тях. Имаше предложение  да 

се връща проекта на АПИ  и да се бетонира, и вместо зелени площи да има плочки. 

Председателят на Общинския съвет Кубрат – Хюсеин Юмеров, уточни и допълни, че 

страната, която променя проекта не е Община Кубрат. Първоначалният  проект, 

който е съгласуван с Община Кубрат е променен. Община Кубрат не е подписвала в 

този вид, който в момента се прави. И спомена, че оплакванията от граждани на 

Община Кубрат тепърва пристигат, и че това, което се прави е без знанието и 

съгласието на Общината. 

 Гражданите, в подкрепа на първоначалния вариант на проекта, обявиха, че ще 

събират подписка от всички, които са недоволни от направените промени, след което 

ще я представят.  

 Освен проекта на АПИ, интерес от страна на граждани имаше и във връзка с 

неделния битак. 

 Председателят на Общинския съвет Кубрат – Хюсеин Юмеров отговори, че 

единодушно не се решават тези въпроси, спомена, че ще има комисия, която ще 

заседава – Кризисен щаб, на който решението ще бъде сведено до гражданите на 

Община Кубрат.   

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако няма други въпроси, колеги, закривам редовното заседание 

на Общински съвет – Кубрат! 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/ 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    /п/   

   / Елис Софта-Мехмед / 


