ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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№ 25
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 27.10.2021 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 2019 г.-2023 г./.
Присъстваха: 20 общински съветници.
Отсъства: Юмгюл Кедик.
Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Женифер Пойраз - зам.кмет на община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.- кмет на община Кубрат,
служители от общинска администрация – гр. Кубрат, кметове на кметства,
граждани и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми Кмет на община Кубрат,
Уважаеми Заместник - кметове на община Кубрат,
Уважаеми представители на общинската администрация
и Кметове по населени места,
Уважаеми граждани на община Кубрат,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат,
което се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/. В днешното заседание присъстват към момента 19
общински съветници и са се регистрирали. Имаме кворум. Може да вземаме законови
решения и откривам редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат. Колеги,
спрямо предварителният дневен ред, който е на вашето внимание, ще предложа да
включим една допълнителна точка за Годишния финансов отчет за 2020 година на ВиК
“Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат, който беше разпратен по имейлите и разгледан
във всички постоянни комисии на Общински съвет – Кубрат. Въпроси, желаещи за
изказвания спрямо дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложеният вид,
моля да гласува с вдигане на ръка...
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Проведе се гласуване...
Общинският съвет - Кубрат, с 19 /деветнадесет/ 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.

Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на
Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година на Алкин Неби – Кмет
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни на Община Кубрат
дейности.

2.

Трансформиране на целевата субсидия за капиталови
разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г. в целеви трансфер за Алкин Неби – Кмет
финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на Община Кубрат
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на
улична мрежа.

3.

Извършване на вътрешни компенсирани промени по Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
бюджета на Община Кубрат за 2021 година.

4.

Кандидатстване с проектно предложение за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска
градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по процедура
BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ от Алкин Неби – Кмет
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия на Община Кубрат
механизъм на Европейското икономическо пространство
(ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ)
2014 – 2021 г.

5.

Продажба на имот от общинския горски фонд в землището Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
на гр. Кубрат.

6.

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от
Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – Алкин Неби – Кмет
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат на Община Кубрат
(прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на
друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния
разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група
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Бюджет).

7.

Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални
активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с
бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат –
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат Алкин Неби – Кмет
(прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на на Община Кубрат
друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния
разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група
Бюджет).

8.

Отдаване под наем на част от имот публична общинска
Алкин Неби – Кмет
собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно
на Община Кубрат
одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

9.

Женифер Пойраз –
Удължаване на срока на договори за наем на недвижими Зам.-кмет на
имоти – частна общинска собственост.
Община Кубрат
Женифер Пойраз –
Зам.-кмет на
Община Кубрат

10.

Застраховане на имоти частна общинска собственост.

11.

Женифер Пойраз –
Предоставяне за безвъзмездно ползване на земи от ОПФ на Зам.-кмет на
Професионална гимназия гр. Кубрат.
Община Кубрат

12.

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Алкин Неби – Кмет
съвета по въпросите на социалните услуги в община на Община Кубрат
Кубрат.

13.

Учредяване на право на строеж в УПИ №Х, кв.65 по ПУП Алкин Неби – Кмет
на с. Беловец одобрен със заповед №286/1981 г. с С.Н.М. на Община Кубрат
жител на с. Беловец.

14.

Хюсеин
Юмеров
–
Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 година на Председател
ВиК “Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
на Общински- Кубрат

15.

РАЗНИ.

/ След гласуване на дневния ред, д-р Ибрахим Яхов – общински съветник, пристига в
залата и така общият брой на присъстващите общински съветници, става 20
/двадесет/. /.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. Дневният ред е приет. По първа точка от дневния
ред: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода
2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности. Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2022
– 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, Уважаеми
Заместник – кметове, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми Кметове по населени
места, Уважаема общинска администрация, Уважаеми граждани на община Кубрат.
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите –
Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ) - Господин Байрактаров. Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Добър ден от мен!
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Одобряване на актуализираната
бюджетна 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“ – 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! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС).
Добър ден и от мен!
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Одобряване на актуализираната бюджетна
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“ – 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 по точка първа
от дневния ред? Не виждам. Преминаваме в режим на гласуване. Който е „За“, моля с
вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 291
Актуализираната бюджетна прогноза за 2022 – 2024 година на Община Кубрат е
разработена в съответствие с нормативната уредба, Указанията за подготовката и
представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за
2022 година и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2023 и 2024 г.
(БЮ №5 от 04.10.2021 г.), съгласни чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси и
т.2.2.3 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 2021 г., уточнените натурални и стойностни
показатели, 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;
 приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и
плана за интегрирано развитие на общината;
 фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните
финанси;
 предложенията на второстепенните и разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост;
 предложенията на местната общност.
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 плана за интегрирано развитие на общината;
 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;
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 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и
функциите.
Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка
за собствените приходи и трансферите от други бюджети.
При разработване на бюджетната прогноза са заложени само разходи за местни
дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от
държавата дейности.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във
връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Наредба № 12 за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет и чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на общински
съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Одобрява актуализираната 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 актуализирана прогноза на показателите за поети
ангажименти и за задължения за разходи за периода 2021 - 2022 г.
(съгласно Приложение № 1 а).
3. Одобрява актуализирана прогноза за общинския дълг (включително
намерение за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за
периода 2022 – 2024 на община Кубрат (съгласно Приложение № 6 г).
4. Одобрява
прогнозен
индикативен
бюджет
на
приоритетен
инвестиционен проект „Рехабилитация и естетизация на централна
градска част – кв. 50, по плана на гр. Кубрат, област Разград“ (съгласно
Приложение № 7 г Формуляр за приоритетен инвестиционен проект и
справка за разпределение на индикативния бюджет на проект
„Рехабилитация и естетизация на централна градска част – кв. 50, по
плана на гр. Кубрат, област Разград“).
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 след 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.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „За“, точка първа е приета.
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Относно: Трансформиране на целевата
субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на
Община Кубрат за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и
на улична мрежа. Докладва кметът на община Кубрат – г-н Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г. в целеви трансфер за
финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи
ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, моля за становища
на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт
и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка втора от дневния ред: В предложението за решение и в Приложение №
14 – СПРАВКА по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева
субсидия за капиталови разходи, беше забелязано допусната грешка в наименованието
на една от улиците, която подлежи на текущ ремонт и то се подложи на корекция.
Вместо: „ Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ от к-ще с ул. „Цар Калоян“ до кще с ул. „Здравец“ в с. Точилари, община Кубрат. “, текстът придоби следния вид:
„Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ от к-ще с ул. „Цар Калоян“ до к-ще с ул. „Васил
Левски“ в с. Точилари, община Кубрат. “.
Както и текстът със съдържание: „Текущ ремонт на ул. „Бяла река“ от к-ще с ул.
„Стара планина“ до к-ще с ул. „Искър“ в гр. Кубрат, община Кубрат. „, придоби следния
вид, а именно: „Текущ ремонт на част от ул. „Бяла река“ от к-ще с ул. „Стара
планина“ до к-ще с ул. „Искър“ в гр. Кубрат, община Кубрат. „
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Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят
предложението за решение относно: Трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на Община Кубрат за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, с
направените корекции, както в самото предложение за решение, така и в Приложение
№ 14.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка втора от дневния ред: В предложението за решение и в Приложение №
14 – СПРАВКА по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева
субсидия за капиталови разходи, беше забелязано допусната грешка в наименованието
на една от улиците, която подлежи на текущ ремонт и то се подложи на корекция.
Вместо: „ Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ от к-ще с ул. „Цар Калоян“ до кще с ул. „Здравец“ в с. Точилари, община Кубрат. “, текстът придоби следния вид:
„Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“ от к-ще с ул. „Цар Калоян“ до к-ще с ул. „Васил
Левски“ в с. Точилари, община Кубрат. “.
Както и текстът със съдържание: „Текущ ремонт на ул. „Бяла река“ от к-ще с ул.
„Стара планина“ до к-ще с ул. „Искър“ в гр. Кубрат, община Кубрат. „, придоби следния
вид, а именно: „Текущ ремонт на част от ул. „Бяла река“ от к-ще с ул. „Стара
планина“ до к-ще с ул. „Искър“ в гр. Кубрат, община Кубрат. „
Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят
предложението за решение относно: Трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на Община Кубрат за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, с
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направените корекции, както в самото предложение за решение, така и в Приложение
№ 14.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказвания,
становища? Не виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък...
Проведе се гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
Въздържа се
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
Въздържа се
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие

10 / 67

Р Е Ш Е Н И Е № 292
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обнародван
в ДВ, бр.104 от 8 Декември 2020 г.) са приети размерите на бюджетните
взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г. под
формата на субсидии по механизъм съгласно приложението към закона и по видове:
обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности,
в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи (чл.50 от ЗДБРБ за 2021
г.). Размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета
на община Кубрат е 13 450,0 хил. лв., в т.ч. обща субсидия за делегираните от
държавата дейности в размер на 11 010,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч.
обща изравнителна субсидия 1 535,10 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане в
размер на 181,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи в размер на 723,7 хил.
лв.
Съгласно чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2021 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде
трансформирана в трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински
пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост. В рамките на
бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет промените, свързани
с трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на
сгради, публична общинска собственост, се извършват от министъра на финансите по
предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
Предложението на кмета се представя в Министерството на финансите при условия и
по ред, определени от министъра на финансите.
Общинската пътна и улична мрежа в населените места на територията на община
Кубрат е в окаяно състояние, което в голяма степен затруднява нормалното движение
на хора и моторни превозни средства по общинските пътища и улици, особено тези от
тях, които водят към детски градини, здравни служби, училища, молитвени домове и
храмове, площади, паркове, детски и спортни площадки, кметства, читалища и други
места за обществено ползване. С трансформираната целева субсидия за капиталови
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа ще бъдат
удовлетворени част от потребностите на община Кубрат, тъй като броят на улиците с
лоша настилка във всички седемнадесет населени места е голям. Акцентът е поставен
върху най-проблемните участъци, като община Кубрат предвижда да бъдат
трансформирани приблизително 61,3662 % от целевата субсидия за капиталови разходи
за 2021 г.
Най-проблемните участъци по населени места и улици са както следва:
1. Текущ ремонт на ул. "Цар Калоян" от к-ще с ул. "Чавдар" до к-ще с ул.
"Царевец" в с. Беловец, община Кубрат на стойност 17 094 лева;
2. Текущ ремонт на ул. "Антон Иванов" от к-ще с ул. "Ангел Кънчев" до к-ще с ул.
"Искър" в с. Беловец, община Кубрат на стойност 26153 лева;
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3. Текущ ремонт на ул. "Здравец" от к-ще с ул. "Тракия" до к-ще с ул. "Баба Тонка"
в. Бисерци, община Кубрат на стойност 14790 лева;
4. Текущ ремонт на ул. "Тракия" от к-ще с ул. "Димчо Дебелянов" до к-ще с ул.
"Мургаш" в с. Бисерци, община Кубрат на стойност 39 085 лева;
5. Текущ ремонт на част от ул. "Захари Стоянов" от к-ще с ул. "Васил Левски" до
к-ще с ул. "Христо Ботев" в с. Задруга, община Кубрат на стойност 25 000 лева;
6. Текущ ремонт на ул. "Освобождение" от к-ще с ул. "Лудогорие" до край
регулация в с. Звънарци, община Кубрат на стойност 22 751 лева;
7. Текущ ремонт на ул. "Средна гора" от к-ще с ул. "Трапезица" д к-ще с ул. "Стара
река" в с. Каменово,община Кубрат на стойност 18 735 лева;
8. Текущ ремонт на ул. "Пеньо Пенев" от к-ще с ул. "Хан Аспарух" до к-ще с ул.
"Връх Вола" в с. Медевоне, община Кубрат на стойност 20 217 лева;
9. Текущ ремонт на ул. "Осми март" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-ще с ул. "Хан
Кубрат" в с. Мъдрево, община Кубрат на стойност 42 912 лева;
10. Текущ ремонт на част от ул. "Васил Левски" от к-ще с ул. "Стара планина" д кще с ул. "Никола Парапунов" в с. Равно, община Кубрат на стойност 25 000 лева;
11. Текущ ремонт на ул. "Младост" от к-ще с ул. "Цар Симеон" до к-ще с ул. "Хан
Кубрат" в с. Савин, община Кубрат на стойност 16 747 лева;
12. Текущ ремонт на ул. "Пирин" ог к-ще с ул. "Цар Симеон" до к-ще с ул.
"Мургаш" в с. Севар, община Кубрат на стойност 23 423 лева;
13. Текущ ремонт на ул. "Хан Крум" от к-ще с ул. "Цар Симеон" до к-ще с ул. "Цар
Самуил" в с. Севар, община Кубрат на стойност 18 523 лева;
14. Текущ ремонт на ул. "Марица" от к-ще с ул. "Еделвайс" до к-ще с ул. "Ахелой" в
с. Сеслав, община Кубрат на стойност 18 110 лева
15. Текущ ремонт на ул. "Арда" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-ще с ул. "Васил
Левски" в с. Сеслав, община Кубрат на стойност 6 928 лева;
16. Текущ ремонт на част от ул. "Здравец" от к-ще с ул. "Александър
Стамболийски" до к-ще с ул. "Георги Тертер" в. Тертер, община Кубрат на
стойност 15 000 лева;
17. Текущ ремонт на ул. "Христо Ботев" от к-ще с ул. "Цар Калоян" до к-ще с ул.
"Васил Левски" в с. Точилари, община Кубрат на стойност 20 472 лева;
18. Текущ ремонт на ул. "Хан Кубрат" от к-ще с ул. "Иван Вазов" до к-ще с ул.
"Детелина" в с. Юпер, община Кубрат на стойност 19 680 лева;
19. Текущ ремонт на ул. "Г. С. Раковски" от к-ще с ул. "Росица" до к-ще с ул.
"Република", кв. Дряново в гр. Кубрат, община Кубрат на стойност 28 844 лева;
20. Текущ ремонт на част от ул. "Бяла река" от к-ще с ул. "Стара планина" до к-ще с
ул. "Искър" в гр. Кубрат, община Кубрат на стойност 24 643 лева.
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 89, ал.ал. 1 и
2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 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 – гр. Кубрат
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РЕШИ:
1. Одобрява 444 107 лв. или 61,3662 на сто от целевата субсидия за
капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. да се трансформира в целеви трансфер за финансиране
разходите на Община Кубрат за извършване на общински пътища, на улична
мрежа и на сгради, публична общинска собственост, съгласно приложение № 14.
2. Дава съгласие Кметът на община Кубрат да отправи предложение до
Министъра на финансите за трансформиране на средствата, съгласно приложение
№ 14.
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 след обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3 - дневен срок по реда на
Административно - процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 5 (пет).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. С петнадесет гласа „За“, петима „Въздържали
се“, точка втора е приета колеги. Преминаваме към точка трета от дневния ред. Относно:
Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за
2021 година. Заповядайте, г-н Неби – кмет на община Кубрат.

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за
2021 година.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, да чуем
становищата на двете комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
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бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за
2021 година.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за
2021 година.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, ако са възникнали въпроси след комисиите? Не
виждам. Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
Против
За
За
За
За
За
За
За
Против
Против
За
Против
Против
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 293
Съгласно § 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1
и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по
решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя
приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови
отпадъци.
Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември 2021 г.
За периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. не се начисляват лихви върху
дължимите суми за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците.
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Към настоящи момент Община Кубрат е натрупала отчисления за 2021 г. по чл.
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на
270 926,07 лева (словом: двеста и седемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева
и 7 ст.), представляващи отчисления за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.
Община Кубрат възнамерява да извърши вътрешни компенсирани промени по
бюджета на общината за 2021 г. с оглед осигуряване на средства за извършване на
неотложни основни и/или текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа на
община Кубрат, като трансформира средствата, заделени по бюджета за изплащане на
месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците, в средства за извършване на посочените ремонтни
дейности с оглед подобряване на техническото състояние на общинските пътища и
улици.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124 от Закона за
публичните финанси, § 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, чл. 54, ал.ал. 1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет, и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие средствата, заделени по бюджета на Община Кубрат за 2021
година за изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по
чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да
бъдат трансформирани в средства за извършване на неотложни основни
и/или текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа на
територията на община Кубрат, като задължава кмета на община Кубрат да
извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат
за 2021 година.
2. Задължава Кмета на община Кубрат да отрази промените по бюджета на
Община Кубрат за 2021 година по съответните приходни параграфи,
раздели, функции, дейности и разходни параграфи от Единната бюджетна
класификация за 2021 година, като увеличи приходната и разходната част
на бюджета с размера на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. по
чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 5
(пет), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петима „Против“, петнадесет гласа „За“, точка трета е приета,
колеги. Преминаваме към четвърта от дневния ред, която докладва г-н Неби – кмет на
община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Кандидатстване с проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по
процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и
Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г.
Докладва: Алкин Неби - кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становищата на
комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Кандидатстване с проектно
предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска
градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов
механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на постоянните комисии,
единодушно подкрепят така направеното предложение за решение, относно:
Кандидатстване с проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по
процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и
Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 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! Колеги, въпроси относно Кандидатстването с проектно
предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска
градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна
ефективност в сгради“ от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014
– 2021 г.? Ако няма, подлагам на гласуване. Който е „За“, моля с вдигане на ръка...
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Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 294
Министерството на енергетиката е обявило покана за набиране на проектни
предложения по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“,
финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014 - 2021 г. чрез програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“. Основната цел на процедурата е предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради, с които
да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и
трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.
Процедурата е на обща стойност 10,7 млн. евро. Бенефициентите ще могат да
получат до 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта
е 200 хил. евро, а максималният – 1,2 млн. евро. Допустими кандидати са общински
администрации и държавни институции. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2021г.
Във връзка с гореизложеното Община Кубрат възнамерява да кандидатства с
проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на
Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат. Основните енергоспестяващи
мерки, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
 подмяна на дограма;
 топлинно изолиране на външни стени, покрив и под;
 подмяна на вътрешното осветление;
 закупуване на електрически бойлери за гореща вода за битови нужди;
 повишаване ефективността на системата за топлоснабдяване и внедряване на
сградна система за автоматизация и управление;
 изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация.
Проектното предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат отговаря изцяло на
Мярка 3.2.2.2. „Подобряване на енергийната ефективност“ от Цел 3.2.2. „Енергийна
инфраструктура и ефективност“ към Специфична цел 3.2. „Устойчива околна среда“ от
Приоритет № 3 „Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на
неравенствата“ от Плана за интегрирано развитие на Община Кубрат за периода 2021 –
2027 г.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“ крайният срок за подаване на проектни
предложения е 10.11.2021 г., което налага допускане на предварително изпълнение на
настоящото решение.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кубрат с проектно
предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по процедура
BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ)
2014 – 2021 г.
2. Дава съгласие за реализация на проект за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община
Кубрат финансиран по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна
ефективност в сгради“ от Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и
Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г.
3. Потвърждава, че предвидените дейности в проектно предложение за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска
градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат отговарят на Мярка 3.2.2.2.
„Подобряване на енергийната ефективност“ от Цел 3.2.2. „Енергийна
инфраструктура и ефективност“ към Специфична цел 3.2. „Устойчива
околна среда“ от Приоритет № 3 „Териториална свързаност, устойчиво
развитие и намаляване на неравенствата“ от Плана за интегрирано
развитие на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението с оглед необходимостта от спазване на крайния срок за
кандидатстване по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност
в сгради“.
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 крайния срок за кандидатстване да
се допусне предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „За“, точка четвърта е приета от
дневния ред. Преминаваме към точка пета. Относно: Продажба на имот от общинския
горски фонд в землището на гр. Кубрат. Докладва г-н Неби - кмет на община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЕТА:
Продажба на имот от общинския горски фонд в землището на гр. Кубрат.
Докладва: Алкин Неби - кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища по пета точка
от дневния ред. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Продажба на имот от общинския
горски фонд в землището на гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Всички „За“ бяха в комисиите. Г-жо Борисова, 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
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По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии единодушно
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Продажба на имот от
общинския горски фонд в землището на гр. Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по пета точка от дневния ред? Не
виждам. Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 295
Община Кубрат е собственик на горски имот отдаден под наем за срок от 6
години. Наемателят на имота е заявил желание за закупуването му с цел развитие,
обновяване и модернизация на дейността на разположения в имота пчелин и
осъществяване на професионална пчеларска дейност.
Имотът е с идентификатор 40422.294.940, площ 1600 кв.м., НТП - смесена гора в
землището на гр. Кубрат. Той е включен в Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г.
Имотът е частна общинска собственост, актуван с АЧОС №6930 / 29.09.2021 г.,
вписан под № 110, том 7, вх. рег. №2028 / 29.09.2021 г. в Служба по вписванията град
Кубрат
Началната тръжна цена на имота, определена по пазарни критерии, съгласно
изготвената от оценителя експертна оценка е 5 946,00 (пет хиляди деветстотин
четиридесет и шест) лева, без включен ДДС. Направени са допълнителни разходи в
размер на 1 060,00 (хиляда и шестдесет) лева, които считам за целесъобразно да бъдат
платени от купувача.
Данъчната оценка на имота 235,20 лева (двеста тридесет и пет лева и двадесет
стотинки), видно от Удостоверение с изх. №6703000852 / 11.08.2021г.
Спазвайки разпоредбите на чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост,
придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост се
извършва под ръководството на Общинския съвет. Съгласно чл. 41, ал. 2 на същия
закон, разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, се извършват по
пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Продажните цени на имотите се
определят от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител чл. 27 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи – общинска собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 40 от Закона за горите и чл. 27 и чл. 28, ал. 1
от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба 24 за управление на горските
територии в община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следния имот - Поземлен имот с идентификатор 40422.294.940 (четири нула четири
две две, точка, две девет четири, точка, девет четири нула) по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Кубрат, одобрени със Заповед РД-1851/27.07.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 1 600 (хиляда и шестстотин) кв. м, ,
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находящ се в землището на гр. Кубрат, местност „АДА“, трайно предназначение
на територията – горска, начин на трайно ползване – смесена гора.
2. Определя начална тръжна цена: 5 946,00 (пет хиляди деветстотин
четиридесет и шест) лева, без включен ДДС и заплащане от купувача на
1060,00лв. – разходи по отделяне на имота и пазарна оценка.
3. Задължава Кмета на община Кубрат да огранизира провеждането на явен
публичен търг, като определи със заповед спечелилия и сключи договор за
продажба на имот с идентификатор 40422.294.940, който в 3 - дневен срок от
издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет.
4. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се
използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на
социалната и техническа инфраструктура на територията на съответното
населено място - чл. 52, ал. 5, т. 1. от ЗМСМА.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка пета е приета, колеги. Преминаваме към
точка шеста от дневния ред. Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални активи
от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Общинско предприятие
„Чистота и БКС“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община
Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с
бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна
група Бюджет). Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен
разпоредител с бюджет, на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат –
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от
един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на
първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
Докладва: Алкин Неби - кмет на община Кубрат
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Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, становища по точка шеста от
дневния ред. Господин Байрактаров - 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 от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с
бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на
друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в
рамките на отчетна група Бюджет).
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вас - Комисията по
координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
(ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление
(КЗЕОРМС) .
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с
бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на
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друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в
рамките на отчетна група Бюджет).
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси ако са възникнали сега е момента... Не
виждам. Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 296
През 2021 г. Община Кубрат придоби дълготраен материален актив –
специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, в размер на 368 400 лв.
(словом: триста шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева и 0 ст.). Същият беше
закупен със средства от възстановени отчисления по реда на Закона за управление на
отпадъците в размер на 355 000,00 лева и със собствени средства на общината в размер
на 13 400,00 лв. С оглед целесъобразното и реално отчитане на посочения актив е
необходимо същият да бъде отписан от баланса на Община Кубрат и да бъде заведен в
баланса на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. Прехвърлянето на актива
от един разпоредител с бюджет към друг разпоредител с бюджет ще се осъществи в
рамките на системата на първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на
отчетна група Бюджет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготраен
материален актив - специализиран автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване, в размер на 368 400 лв. (словом: триста шестдесет и осем
хиляди и четиристотин лева и 0 ст.) от Община Кубрат – първостепенен
разпоредител с бюджет, на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат –
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите
счетоводни записвания при отписване на актива от баланса на
първостепенния разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра
на финансите ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от 30.12.2013 г.
относно Сметкоплан на бюджетните организации.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да даде указания на ръководителя
на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат да извърши
необходимите счетоводни записвания при завеждане на актива в баланса на
второстепенния разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на
финансите ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от 30.12.2013 г.
относно Сметкоплан на бюджетните организации.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 20 (двадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка шеста е приета, колеги. Преминаваме
към точка седма. Относно: Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални
активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални
услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат
(прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет
в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група
Бюджет). Докладва г-н Неби - кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА СЕДМА:
Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат
– първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат –
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от
един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на
първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, становищата на
двете 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 от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на краткотрайни и
дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с
бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет
към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг
разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в
рамките на отчетна група Бюджет).
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем по точка
седма - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на краткотрайни и
дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с
бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет
към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг
разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в
рамките на отчетна група Бюджет).
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, след постоянните комисии? Не
виждам. Гласуването е поименно...

Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 297
През 2021 година във връзка с изпълнението на проект „Модернизация на
кухненското оборудване за Домашен социален патронаж“ гр. Кубрат, по Договор за
съвместна дейност №РД-04-15/21.01.2021 г. с Фонд „Социална закрила“ гр. София,
Община Кубрат придоби дълготрайни материални активи на обща стойност 35 520,00
лева (тридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева и 0 ст.), в това число:
1. професионална електрическа фурна на три нива – 2 броя н обща стойност
7 920,00 лева;
2. професионален електрически обръщателен тиган – 1 брой на стойност
4 320,00 лева;
3. професионален газов конвектомат – 2 брой на обща стойност 18 960,00 лева;
4. професионален вертикален хладилен шкаф - 2 броя на обща стойност
4 320,00 лева.
През 2020 година във връзка с изпълнението на проект №BG05М9OP00-2.1010034 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
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Община Кубрат придоби краткотрайни материални активи на обща стойност 3 815,55
лева, в това число:
1. МФУ Brother МFC-L5700DN на стойност 1 065,00 лева;
2. климатична система GREE на стойност 1 142,55 лева
3. гардероб двоен на стойност 300,00 лева
4. гардероб единичен на стойност 156,00 лев
5. офис-стелаж на стойност 456,00 лева
6. офис контейнер на стойност 96,00 лева
7. офис-стол на стойност 600,00 лева
Придобитите активи са предназначени за нуждите на Общинско предприятие
„Социални услуги“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община
Кубрат. С оглед целесъобразното и реално отчитане на посочените активи е
необходимо същите да бъдат отписани от баланса на Община Кубрат – първостепенен
разпоредител с бюджет, и да бъдат заведени в баланса на ОП „Социални услуги” гр.
Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет. Прехвърлянето на активите от един
разпоредител с бюджет към друг разпоредител с бюджет ще се осъществи в рамките на
системата на първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна група
Бюджет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли краткотрайни и
дълготрайни материални активи, съгласно Приложение № 1 и Приложение №
2, от Община Кубрат - първостепенен разпоредител с бюджет на ОП
„Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към
Община Кубрат.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите
счетоводни записвания при отписване на активите от баланса на
първостепенния разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра
на финансите ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от 30.12.2013 г.
относно Сметкоплан на бюджетните организации.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на
ОП „Социални услуги” гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни
записвания при завеждане на активите в баланса на второстепенния
разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите ДДС
№ 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните счетоводни
стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от 30.12.2013 г. относно
Сметкоплан на бюджетните организации.
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка седма е приета. Преминаваме към точка
осма, колеги, от дневния ред. Относно: Отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по
чл. 56 от ЗУТ. Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ОСМА:
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на
преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат

Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, становищата по
точка осма от дневният ред - 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 от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Отдаване под наем на част от
имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно
одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище по точка
осма от дневният ред - Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):

По точка осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Отдаване под наем на част от
имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно
одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка осма? Не виждам. Зачитам
имената ви по списък. Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 298
В Община Кубрат е депозирано Заявление с Вх. № УД-02-21-1309/12.10.2021 г.
от Теодор Драганов за поставяне на преместваем обект за търговска дейност –
заведение за бързо хранене с площ 31,5 кв.м. в общински поземлен имот с
ид.40422.504.433 по КК и КР на гр. Кубрат.
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост на ОбС – Кубрат, части от имоти – публична общинска
собственост могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет и
провеждане на търг.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на ОбС - Кубрат, Общинският
съвет - гр. Кубрат,
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост, за отдаване под наем на част от общински имот за
поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност заведение
за бързо хранене с площ 31,5 кв.м. в ПИ с ид.40422.504.433 по КК и КР на
гр.Кубрат, съгласно скица и виза от главния архитект на Община Кубрат,
на основание чл. 56 от ЗУТ. С начална тръжна цена 110 (сто и десет) лева на
месец.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да проведе публичния търг, определи
със заповед спечелилия търга и сключи договор за наем, който в 3-дневен
срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския
съвет.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на 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 осма е приета.
Преминаваме към точка девета от дневния ред. Относно: Удължаване на срока на
договори за наем на недвижими имоти – частна общинска собственост. Докладва зам.кметът на община Кубрат - Женифер Пойраз. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Удължаване на срока на договори за наем на недвижими имоти – частна общинска
собственост.
Докладва: Женифер Пойраз – зам.-кмет на община Кубрат
Зам. - кметът на община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на
комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Удължаване на срока на
договори за наем на недвижими имоти – частна общинска собственост.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка девета от дневния ред:
Членовете на постоянните комисии
единодушно подкрепят така направеното предложение за решение, относно:
Удължаване на срока на договори за наем на недвижими имоти – частна общинска
собственост.
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, въпроси? Желаещи за изказвания? Не виждам.
Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 299
В Община Кубрат е депозирано Заявление с Вх. № УД-02-21-1275/30.09.2021 г.
от Даниела Павлова за удължаване срока на два договора за наем на имоти в с. Тертер –
УПИ №IV-216 с площ 1,670 дка от кв.16 и УПИ №III-216 с площ 1,499дка от кв.16,
вписани в Службата по вписвания гр. Кубрат.
Даниела Павлова е земеделски производител, която отглежда ягоди. Същата
има намерение да кандидатства с проекти в предстоящия прием за 2021 година по
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за
развитие на селските райони.
Договорите на Даниела Павлова са сключени след проведена тръжна процедура
за отдаване под наем на свободни незастроени места в урбанизираните територии на
Община Кубрат чрез търг с явно наддаване за срок от 3 години, считано от стопанската
2020/2021 г. Достигната е тръжна годишна цена в размер на 62,00 лева на декар.
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Искането за предсрочно удължаване срока на договорите от страна на наемателя
ще му позволи да кандидатства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки
стопанства“.
Даниела Павлова редовно и в срок заплаща наемните си задължения към
Община Кубрат.
Тъй като договорите още не са изтекли, същите не могат да бъдат удължени със
заповед на кмета на Община Кубрат, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на
ОбС - Кубрат. Предлагам Общински съвет Кубрат да обсъди и приеме предложение за
удължаване с 5 години на договорите за наем на Даниела Павлова, с които има
намерение да реализира проекти за инвестиции в земеделски стопанства.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от
ЗМСМА, §3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи - общинска собственост на ОбС - Кубрат, Общинският съвет - гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат удължени с 5 години, сроковете на:
1.1 Договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост,
вписан в Службата по вписвания – гр.Кубрат под вх.рег. №1427, Акт №78, том 2 от
26.08.2020г. за имот в с. Тертер, община Кубрат, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот III-216 /римско три, тире, двеста и шестнадесет/ с
площ-1,499 дка /един дка и четиристотин деветдесет и девет кв.м./ от кв.16.
1.2 Договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост,
вписан в Службата по вписвания – гр.Кубрат под вх.рег. №1426, Акт №77, том 2 от
26.08.2020г. за имот в с. Тертер, община Кубрат, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот IV-216 /римско четири, тире, двеста и шестнадесет/ с
площ-1,670 дка /един дка и шестстотин и седемдесет кв.м./ от кв.16.
2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Споразумения за
удължаване срока на Договорите за наем по т. 1 с Даниела Павлова.
3. Определя 30 на сто от постъпленията от наемите да се използват за
изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на 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.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка девета е приета, колеги. Преминаваме
към точка десета. Относно: Застраховане на имоти частна общинска собственост.
Докладва Женифер Пойраз - зам.- кметът на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Застраховане на имоти частна общинска собственост.
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: Благодаря Ви, г-жо Пойраз! Господин Байрактаров, становища но
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 десета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Застраховане на имоти частна
общинска собственост.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
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По точка десета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Застраховане на имоти частна
общинска собственост.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги,? Желаещи за изказвания? Не виждам.
Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
Въздържа се
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
Въздържа се
За
За
За
За
Отсъства

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 300
Законът за общинската собственост (ЗОС) регламентира реда за застраховане на
имотите и вещите, общинска собственост. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗОС „застроените
имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително
срещу природни бедствия и земетресения“. Следващата ал. 2 вменява в задължение на
общинския съвет да определи имотите - частна общинска собственост, които подлежат
на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.
Реда за застраховане на имотите частна общинска собственост на община
Кубрат е разписан в чл. 13б на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. Съгласно същия, Общинският
съвет по предложение на кмета на общината, ежегодно определя недвижимите имоти –
частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 13б, ал. 2 на Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
Общинският съвет - гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане за 2022 г., включително срещу природни бедствия и
земетресения, както следва:
1.1 гр. Кубрат, ул. Добруджа № 2, имот с идентификатор 40422.505.1182.1.25
(четири нула четири две две, точка, пет нула пет, точка, едно едно осем две, точка,
едно, точка, две пет) с площ 333 кв. м., с предназначение: „За делова и
административна дейност“, описан в АЧОС № 4121 от 2012 г., с отчетна стойност –
41 081,90 лв.(четиридесет и една хиляди нула осемдесет и един лева и 90 ст.) и
балансова стойност - 38 108,67 лв.(тридесет и осем хиляди сто и осем лева и 67 ст.)
1.2 гр. Кубрат, ул. Цар Освободител“ № 1, частта от имота с идентификатор
40422.505.1126.2.50 (четири нула четири две две, точка, пет нула пет, точка, едно
едно две шест, точка, две, точка, петдесет), с площ 231,46 кв. м., с предназначение:
„За култура и обществени дейности“, описана в АЧОС № 35 от 19.06.1997 г. с
отчетна стойност – 5 930,00 лв. (пет хиляди деветстотин и тридесет лева и 0ст.) и
балансова стойност – 5 377,76 лв.(пет хиляди триста седемдесет и седем лева и
76ст.)
2. Възлага на Кмета на община Кубрат сключването на застрахователни
договори за имотите - частна общинска собственост по т. 1.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на 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”–
няма, „въздържал се” – 5 (пет).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, петима „Въздържали се“, точка десета е
приета, колеги. Преминаваме към точка единадесета. Относно: Предоставяне за
безвъзмездно ползване на земи от ОПФ на Професионална гимназия гр. Кубрат.
Докладва Женифер Пойраз - зам.- кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Предоставяне за безвъзмездно ползване на земи от ОПФ на Професионална гимназия
гр. 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, г-жо Пойраз! 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 единадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Предоставяне за
безвъзмездно ползване на земи от ОПФ на Професионална гимназия гр. Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, 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:
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка единадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Предоставяне за
безвъзмездно ползване на земи от ОПФ на Професионална гимназия гр. Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 7;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка единадесета? Не виждам.
Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
Име и фамилия
1
Алисе Незирова
2
Веселин Алеков
3
Ганка Георгиева
4
Д-р Денислав Белинов
5
Джелил Исмаилов
6
Ерхан Байрактаров
7
Ерхан Исметов
8
Д-р Ибрахим Яхов
9
Ибрям Ялама
10
Имрен Кърмъзъ
11
Мариета Борисова
12
Невин Мустафова
13
Нина Цонева
14
Орхан Мехмед
15
Орхан Бедиханов
16
Петко Петков
17
Пламен Петров
18
Рейхан Алиш
19
Хюсеин Юмеров
20
Цветомир Цонев
21
Юмгюл Кедик
Общинският съвет – Кубрат прие

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства
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Р Е Ш Е Н И Е № 301
В Община Кубрат е постъпило Искане с Вх.№ УД-02-18-1417/28.09.2021г. от
Ивалинка Николова - директор на Професионална гимназия гр. Кубрат за предоставяне
на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за провеждане на практическо
обучение на учениците по специалностите: „Техник-растениевъд“ и „Полевъд“.
Селското стопанство е водещ отрасъл в икономиката на Община Кубрат.
Обработваемата земя представлява 84,8 % от земеделските земи, а средно на глава от
населението се пада по 1,2 ха, което е над средното за страната.
Училището не разполага със собствени земи за провеждане на учебнопроизводствената практика по тези две специалности. С цел да се стимулира
обучението по търсените на пазара на труда специалности и осигуряване на учебнопроизводствената дейност на учениците в Професионална гимназия гр. Кубрат,
предлагам на Общински съвет-Кубрат да обсъди възможността за предоставяне за
безвъзмездно ползване на земеделски земи от ОПФ.
Съгласно чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ „Общината се
разпорежда с имоти и вещи-частна общинска собственост чрез продажба, замяна,
дарение, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по
друг начин, определен в закон.“
Съгласно редакцията на чл. 12, ал. 1 от ЗОС „ Имотите и вещите - общинска
собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена
на общинска бюджетна издръжка.“
Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска
собственост се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за
общинската собственост.
В чл. 39 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет гр. Кубрат са определени
реда и случаите на учредяване на безвъзмездно право на ползване. Съгласно ал. 7 на чл.
39 на същата наредба “ когато лицата, на които може да се учреди право на ползване,
са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския
съвет.“
Професионалната гимназия като второстепенен разпоредител с бюджетни
средства към Община Кубрат, попада в кръга на лицата, на които може да се учреди
безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс.
Имота, към който е проявен интерес е актуван с Акт за частна общинска
собственост № 4825, вписан в Служба по вписвания гр. Кубрат под № 66, т.9, рег.№
2296 от 17.07.2014 г. Поземлен имот с идентификатор 40422.100.790 по КК и КР на гр.
Кубрат е с начин на трайно ползване-Нива, която не е използвана две и повече
стопански години за земеделска дейност, но поради удобния транспортен достъп може
да им бъде предоставен за ползване.
Водени от фактическото състояние на имота и дадената законова възможност да
бъдат предоставени без търг или конкурс за срок до съществуване на паралелките, но за
не повече от 10 години да се предостави на Професионална гимназия гр. Кубрат за
провеждане на учебно производствено и практическо обучение на учениците.
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Основната цел е да се стимулира обучението на учениците по специалностите:
„Техник-растениевъд“ и „Полевъд“.
I. Предвид горните мотиви и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 от ЗОС и чл. 3а, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в Община Кубрат за 2021 г., приета с Решение № 177 по Протокол № 15 от
27.01.2021 г., като включва в
раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ
ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,
БУКВА „В“
ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ:
1.1. 15,000 / петнадесет/ декара, представляващи част от имот с
идентификатор 40422.100.790 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка,
сто, точка, седемстотин и деветдесет) в гр.Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград по
Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1851/27.07.2009г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД-187158-22.05.2014 г. на Началника на СГКК-Разград с обща площ 263056 /двеста
шестдесет три хиляди и петдесет и шест/ кв. м., Трайно предназначение на
територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята:
трета, при граници и съседи: 40411.103.63; 40422.100.784; 40422.100.791;
40422.100.780; 40422.100.789 и др., собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС №
4825/15.07.2014 г.
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39, ал. 7 от Наредба № 4 на ОбСКубрат за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска
собственост, Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване без търг или
конкурс за срок до съществуване на специалностите: „Техник - растениевъд“ и
„Полевъд“, но за не повече от 10 години в полза Професионална гимназия гр. Кубрат,
върху част от следния поземлен имот:

15,000 /петнадесет/декара представляващи част от имот с идентификатор
40422.100.790 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, сто,
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точка, седемстотин и деветдесет) в гр.Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград по
Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1851/27.07.2009г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед РД18-7158-22.05.2014 г. на Началника на СГКК-Разград с обща площ 263056
/двеста шестдесет три хиляди и петдесет и шест/ кв. м., Трайно предназначение
на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на
земята: трета, при граници и съседи: 40411.103.63; 40422.100.784; 40422.100.791;
40422.100.780; 40422.100.789 и др., собственост на Община Кубрат, съгласно
АЧОС № 4825/15.07.2014 г.
3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме всички последващи действия,
свързани със сключването на договор за безвъзмездно право на ползване с
Професионална гимназия гр. Кубрат за 15,000 дка от имот с идентификатор
40422.100.790 в землището на гр.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 поименното гласуване: „за”- 20 (двадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка единадесета е приета. Директорът на
Професионална гимназия г-жа Николова е сред нас. Може да съобщите на учениците, че
практически обучение ще има. Ако нещо искате да добавите.

ИВАЛИНКА НИКОЛОВА: Аз благодаря на всички, затова, че ни подкрепихте, затова, че
Община Кубрат и общинските съветници ни подкрепят за нашето професионално обучение.
Благодаря на всички!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Посочете, че единодушно е прието. Преминаваме към точка
дванадесета от дневния ред. Относно: Приемане на Правилник за устройството и
дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в община Кубрат. Докладва г-н
Неби - кмет на община Кубрат. Заповядайте!
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:
Приемане на Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на
социалните услуги в община Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
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Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, становища на
комисиите по дванадесета точка от дневния ред - Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности,
образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка дванадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на
Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в
община 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! Г-жо Борисова, 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:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка дванадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на
Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги
в община Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
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Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи изказвания? Не виждам.
Който е съгласен с така предложеният вид, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 302
С Решение № 278 от Протокол № 23 от 31.08.2021 г. на Общински съвет Кубрат е създаден Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат, на
основание чл. 27 от Закона за социалните услуги, който се състои от шестчленен състав
и включва представители на Общинска администрация - Кубрат, Дирекция „Социално
подпомагане“ – гр. Кубрат, „МБАЛ – КУБРАТ“ ЕООД – гр. Кубрат, МВР – РУ
„Полиция“ – гр. Кубрат, на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Кубрат и представител на
хората с увреждания на територията на Община Кубрат.
С оглед нормалното протичане на дейността на съвета по въпросите на
социалните услуги в Община Кубрат е необходимо да бъде приет и одобрен от
Общински съвет - Кубрат правилник за устройството и дейността на съвета по
въпросите на социалните услуги в община Кубрат.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал.
2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за социалните услуги,
Общинският съвет - гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите
на социалните услуги в 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”- 15 (петнадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – 5 (пет).
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ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА
СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В
ОБЩИНА КУБРАТ
Раздел І. Общи разпоредби:
1. Този Правилник урежда устройството, организацията и дейността, състава,
правата и отговорностите на Съвета по въпросите на социалните услуги в
община Кубрат.
2. Съветът по социалните въпроси се създава с решение на Общински съвет –
Кубрат на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 и чл. 27
от Закона за социалните услуги.
3. Съветът е консултативен орган към Община Кубрат и:
3.1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на
общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните
услуги, които се предоставят на територията на общината;
3.2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
3.3. изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.
4. При осъществяване на своята дейност Съветът по въпросите на социалните
услуги се ръководи от принципите на:
4.1. Равнопоставеност на своите членове.
4.2. Отговорност и сътрудничество при вземане на решения.
4.3. Прозрачност на дейността.
Раздел II. Правила за устройството на Съвета по въпросите на социалните и
услуги
5. Съветът по въпросите на социалните услуги /СВСУ/ се състои от Директор на
Дирекция „Специализирана администрация“ и представители на: Дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Кубрат, „МБАЛ – КУБРАТ“ ЕООД – гр.
Кубрат, МВР – РУ „Полиция“ – гр. Кубрат, Дирекция „Бюро по труда“ – гр.
Кубрат и представител на хората с увреждания на територията на Община
Кубрат.
6. Председател на СВСУ е Директор на Дирекция „Специализирана
администрация“, а членовете се избират с решение на Общинския съвет.
7. На първото свое заседание СВСУ от своя състав избира секретар.
8. Информацията за състава на СВСУ се поставя на публично място в сградата на
общината и в интернет страницата на общината.
9. Председателят ръководи заседанията на СВСУ и организира текущата му
дейност. При отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от
секретаря.
10. Заседанията на СВСУ се провеждат най-малко веднъж на три месеца, както и
извънредни заседания при възникнали неотложни въпроси за решаване от
неговата компетентност.
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11. Заседанията на Съвета се свикват по инициатива на Председателя или по искане
на Общинската администрация или Общинския съвет.
12. Свикването се извършва чрез писмена покана до членовете на СВСУ, изпратена
в срок от 5 дни, преди датата на провеждане.
13. Секретарят изготвя поканата, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото
на провеждане на заседанието, както и информация по инициатива на кого се
свиква.
14. Всеки член на Съвета може да дава предложения за включване на въпроси в
дневния ред.
15. На заседанията се водят протоколи, които се подписват от председателстващият,
протоколиста и присъстващите членове на СВСУ.
16. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете на
Съвета.
17. Председателят на СВСУ има следните правомощия:
17.1. Свиква, организира и ръководи заседанията на СВСУ, определя и отговаря за
спазването на дневния ред;
17.2. Ръководи текущата работа на Съвета и отговаря за спазването на този
Правилник;
17.3. Организира и контролира изпълнението на решенията на Съвета.
18. Секретарят на СВСУ:
18.1. Информира членовете за провеждане на заседанията, представя материали по
обсъжданите въпроси и координира дейността на Съвета;
18.2. Води протокол от заседанията на СВСУ, в който се отразяват присъстващите,
точките от дневния ред, направените по тях разисквания, предложения и
взетите решения;
18.3. Решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява функции,
възложени му от председателя;
18.4. Съхранява архива на СВСУ.
19. Членовете на СВСУ имат право:
19.1. Да участват в заседанията на Съвета;
19.2. Да поискат свикване на заседание;
19.3. Да предлагат на председателя и секретаря включването на конкретни въпроси в
дневния ред и разглеждането им от Съвета, както и да предлагат проекти за
решения.
20. Членовете на СВСУ са длъжни:
20.1. Да участват редовно в заседанията на СВСУ;
20.2. Да не разпространяват сведения и факти, които са им станали известни при
изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо
облагодетелстване;
20.3. Да не извършват действия, които биха уронили доброто име на местната власт.
21. Членовете на СВСУ продължават дейността си до избиране на нов състав на
Обществения съвет от учредения.
22. Член на Съвета по въпросите на социалните услуги се освобождава предсрочно
при:
22.1. Подаване на оставка пред Председателя на съвета;
22.2. Трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
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22.3. Напускане на заеманата длъжност, в качеството на която е избран за член на
СВСУ.
22.4. Извършване на системни нарушения на задълженията си, съгласно приетите
правила за дейността на Съвета.
22.5. Осъждане на лишаване от свобода с влязла в сила присъда;
23. При прекратяване пълномощията на член на СВСУ, представител на държавна
институция, общинската администрация, регионална или общинска структура,
неправителствена организация или друго юридическо лице с нестопанска цел,
същото предлага в едномесечен срок негов заместник.
24. За участие в заседанията на СВСУ могат да бъдат поканени и външни експерти,
които да изразяват мнение и да дават становища.
Раздел ІІІ. Функции на Съвета по въпросите на социалните услуги
25. Съветът по въпросите на социалните услуги съдейства за провеждане на
социалната политика в общината.
25.1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на
общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните
услуги, които се предоставят на територията на общината;
25.2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
25.3. СВСУ в своята дейност си взаимодейства с Общинска администрация, чрез
представителите й.
25.4. СВСУ оказва компетентна помощ и дава становища на Общински съвет,
общинска администрация и други органи и институции във връзка с
реализирането на социални програми и проекти.
25.5. СВСУ изисква и получава информация от Дирекция “Социално подпомагане” –
гр. Кубрат, РПУ- Кубрат, служба ГРАО, структурите на здравеопазването и
образованието в общината за нуждите на анализа на потребностите от
социални услуги.
25.6. При откриване на нова социална услуга в община Кубрат участва в изготвянето
на обосновка на необходимостта от социални услуги (чл. 78, ал. 2, т. 6 от
ППЗСУ)
26. СВСУ обсъжда регионални стратегии, програми и проекти свързани със
социалните услуги.
26.1. Всяка година /и при необходимост/ Съветът извършва оценка на нуждите на
потребителите на социални услуги в общината.
26.2. В зависимост от направената оценка на нуждите, СВСУ дава предложения и
участва в изготвянето на годишен план за социалните услуги, прави становища
за развитие на социалните услуги и инициативи в съответствие с утвърдените
критерии и стандарти.
27. СВСУ изпълнява и други функции, възложени от Общинския съвет.
Раздел ІV. Процедура по постъпване на молби, сигнали, жалби,
предложения и общото движение на кореспонденцията на / за СВСУ
28. За да може успешно да осъществява своите функции, СВСУ приема молби,
сигнали, жалби, предложения от граждани, от работещи в социални услуги,
неправителствени организации и институции, имащи отношение към сферата на
социалните услуги.
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29. Желаещите да сезират СВСУ с определен проблем, подават своите сигнали,
молби, жалби или предложения, адресирани до Съвета в деловодството на
общинската администрация.
30. При подаване на съответната кореспонденция на подателя се издава входящ
номер, а сигналът, молбата, жалбата или предложението се завеждат във
входящия регистър на общинската администрация.
31. Постъпилата входяща поща, съответните сигнали, молби, жалби или
предложения, адресирани до Съвета се доставят на председателя на Съвета.
32. Председателят на СВСУ е длъжен да внесе съответния сигнал, молба, жалба или
предложение за разглеждане на първото заседание, следващо постъпването на
кореспонденцията, като преди това събере информация от засегнатите в сигнала
/жалбата/ страни.
33. В случай, че се касае за пропуски или нарушения при осъществяване на
дейностите в областта на социалните услуги, Съветът, чрез своя председател е
длъжен да сезира съответните органи в седем дневен срок от разглеждане на
въпроса. Председателят на СВСУ следва писмено да уведоми и председателя на
Общинския съвет за конкретния случай.
34. СВСУ е длъжен да даде писмен отговор на постъпилата до него
кореспонденция.
35. Когато до Съвета са постъпили сигнали или жалби, с които се посочват
определени нарушения, СВСУ информира подателите им за мерките, които са
предприети.
36. Когато до СВСУ са постъпили предложения или препоръки, Съветът информира
подателите им дали постъпилото предложение е одобрено, а в случаите когато
не е одобрено, се мотивира за становището си.
37. Когато СВСУ прецени, че определени жалби, сигнали или друга
кореспонденция е неоснователна или няма отношение към функциите на Съвета,
следва да изложи мотивирано и обосновано в писмен отговор до подателя своя
отказ да разгледа въпроса.
38. Писменият отговор до подателя се подписва от председателя на СВСУ и се
извежда в деловодството на общинската администрация.
39. СВСУ е длъжен да изготви и изпрати писмен отговор до подателя в 15
/петнадесет/ дневен срок от разглеждане и решаване на въпроса и изготвяне на
съответния протокол.
Раздел V. Защита на личните данни
40. Членовете на СВСУ са длъжни в работата си да се съобразяват с разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
Раздел VІ. Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият Правилник е приет с Решение № 302 по Протокол № 25/27.10.2021 г.
на Общински съвет - Кубрат.
§ 2. Настоящият Правилник влиза в сила от датата на влизане в сила на решението на
Общински съвет - Кубрат, с което е приет.
§ 3. Правилникът за устройството и дейността на СВСУ може да бъде изменян и
допълван с решение на Общинския съвет.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С петима „Въздържали се“, петнадесет гласа „За“, точка
дванадесета е приета от дневния ред. Преминаваме към точка тринадесета. Относно:
Учредяване на право на строеж в УПИ №Х, кв.65 по ПУП на с. Беловец одобрен със
заповед №286/1981 г. с С.Н.М. жител на с. Беловец. Докладва г-н Неби - кмет на община
Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:
Учредяване на право на строеж в УПИ №Х, кв.65 по ПУП на с. Беловец одобрен със
заповед №286/1981 г. с С.Н.М. жител на с. Беловец.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите.
Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка тринадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Учредяване на право
на строеж в УПИ №Х, кв.65 по ПУП на с. Беловец одобрен със заповед №286/1981 г. с
С.Н.М. жител на с. Беловец.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, и вашето становище да
чуем на двете 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:
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка тринадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Учредяване на право
на строеж в УПИ №Х, кв.65 по ПУП на с. Беловец одобрен със заповед №286/1981 г. с
С.Н.М. жител на с. Беловец.
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, ако са възникнали въпроси, желаещи за
изказвания по точка тринадесета от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно.
Зачитам имената ви по списък...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 303
В Община Кубрат е постъпила молба от Суржет Мехмедов с вх. №УД-02-211262 / 24.09.2021 г. с искане за учредяване право на строеж в с. Беловец. Същият е
картотекиран като лице с установени жилищни нужди, многодетно семейство, с 5 деца,
живеещо от дълго време в непригодни жилищни помещения и при тежки условия. За
изграждане жилище на семейството са дарени строителни материали.
Правото на строеж е ограничено абсолютно вещно право, по силата на което едно
лице може да построи и държи собствена сграда в чужда земя. Правото на строеж е
тежест върху недвижимия имот, затова то се учредява само със съгласие на
собственика на земята. Същото следва да бъде упражнено в срок от пет години
съгласно чл. 67 от ЗС.
Предвид тежкия социален статус на семейството на лицето С.Н.М., на основание
чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), следва да се обсъди и приеме
решение за безвъзмездно правото на строеж без търг и конкурс.
Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от Наредба № 4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, безвъзмездното
право на строеж се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от
две трети от общия брой на съветниците“
Лицето е проявило интерес към УПИ №Х в кв. 65 по ПУП на с. Беловец одобрен
със Заповед №286/1981 г., с площ 1139 кв.м. За имота има съставен акт за частна
общинска собственост №741 /26.10.2001 г. Правото на строеж в поземлен имот се
учредява в съответствие с издадена виза от гл. архитект на Община Кубрат. Имотът е
предвиден за ниско жилищно застрояване 100кв.м. Данъчната оценка на имота е
141,20 лв. - Удостоверение №6703001055 / 29.09.2021 г. Пазарната оценка на вещното
право са строеж е 380,00 лв. Изготвена от лицензиран оценител с Удостоверение за
оценителска правоспособност №100100198 /14.12.2009 г. Разходите за оценка са 80 лв.
и са дължими от купувача на основание чл. 35, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.
Поради гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 5
от ЗОС; чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост; чл. 44, ал. 4 от
Наредба 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване
под наем в общински жилища, Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат за 2021 г. приета с Решение № 177 по Протокол №
15 от 27.01.2021 г., като включва в Раздел III. - ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,
КОИТО
ОБЩИНАТА
ИМА
НАМЕРЕНИЕ
ДА
ПРЕДЛОЖИ
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО
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НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА КОНЦЕСИИ, ДАРЕНИЯ
Буква „В“ - ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
УПИ №Х, кв. 65 по ПУП на с. Беловец одобрен със заповед №286/1981 г. с площ 1
139 кв.м. с административен адрес с. Беловец, ул. Цар Симеон 6.
2. Дава съгласие да се учреди право на строеж без търг и конкурс
посредством безвъзмезден договор на името на С.Н.М. на с. Беловец при цена на
отстъпеното право 380,00 лв. (триста и осемдесет лева) за УПИ №Х, кв.65 по ПУП
на с. Беловец одобрен със заповед №286/1981 г.
3. Задължава купувача да заплати 80 лв. (осемдесет лева) разходи за пазарна
оценка на правото на строеж.
4. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор
за учредяване безвъзмездно право на строеж, след като купувачът заплати
разходи по оценка на вещното право.
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 тринадесета е приета, колеги.
Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред. Относно: Приемане на Годишен
финансов отчет за 2020 година на В и К “Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:
Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 година на В и К “Меден кладенец”
ЕООД, гр. Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат
Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, становища на комисиите по точка четиринадесета от
дневния ред. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
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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 четиринадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишен
финансов отчет за 2020 година на В и К “Меден кладенец” ЕООД, гр. 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! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем по точка
четиринадесета от дневния ред - Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност,
етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка четиринадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на
Годишен финансов отчет за 2020 година на В и К “Меден кладенец” ЕООД, гр.
Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания? Не виждам.
Който е съгласен с така предложената докладна записка, моля да гласува с вдигане на ръка...
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Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 304
Постъпила е Докладна записка с вх.№УД-01-13-102/24.08.2021 г. от Самир
Джавдет - управител на В и К “Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат, относно годишният
финансов отчет на дружеството за 2020 година.
Дружеството е приключило 2020 година с отрицателен финансов резултат в
размер на 18 785, 04 /осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и четири
стотинки/ лева.
Годишният финансов отчет се подава по електронен път в Националния
статистически институт и Националната агенция по приходите.
Приложени са :
- Годишен финансов отчет на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат за 2020 г.,
състоящ се от: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните
потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за ДМА, Приложение към ГФО,
съгласно чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството.
- Доклад за дейността на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат за 2020 г.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и
т. 5 от ТЗ, чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 14, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл. 11, ал.
1, т. 3 и т. 5 от Наредба № 8 на Общински съвет - Кубрат за осъществяване на
стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с общинско участие
в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, в качеството му на Общо събрание на дружеството, Общинският
съвет - гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Годишния финансов отчет на В и К “Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат за 2020 година.
2. Приема резултата на дружеството за 2020 година в размер на -18 785, 04
/осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и четири стотинки/ лева за
отнасяне в общите резерви на дружеството.
3. Освобождава от отговорност за отчетната 2020 година управителя на В и
К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат – Самир Джавдет.
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”- 15 (петнадесет), „против”– няма,
„въздържал се” –5 (пет).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С петима „Въздържали се“, петнадесет гласа „За“,
точка четиринадесета е приета, колеги. Благодаря ви! Преминаваме към точка разни.
Както знаете, колеги, ви разпращам по имейлите, кореспонденцията, която протича и
която трябва да достигне до Общински съвет. Започваме с първа точка от точка разни.
Относно: Заявяване на лична позиция във връзка с проведено заседание на Общински
съвет – Кубрат, постъпило от г-н Цветомир Цонев – общински съветник в Общински
съвет – гр. Кубрат за този мандат.
„ ДО
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
ОТ
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
Относно: Заявяване на лична позиция във връзка с проведено заседание на
Общински съвет - Кубрат.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮМЕРОВ,
Във връзка с провело се заседание на Общински съвет – Кубрат на
30.09.2021 г. и във връзка с подадено от мен по-рано Заявление с вх.№ УД-01-1519/31.05.2021 г. до Вас и до д-р Денислав Белинов, в качеството му на председател
на Група в Общински съвет – Кубрат „Коалиция ГЕРБ и ЗНС“, Ви информирам,
че на основание чл. 36, ал. 2 /Глава пета/ от ПРАВИЛНИКА за организацията и
дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация Мандат 2019 г.-2023 г., съм напуснал тази група, но
оставам част от ПП „ГЕРБ“.
Считам че на основание чл. 35, ал. 2 /Глава пета/ от ПРАВИЛНИКА за
организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2019 г.-2023 г.,
промените в състава и името на групата следва да се подадат от д-р Денислав
Белинов за отразяване в специален регистър при Общински съвет – Кубрат.
Моля, настоящото заявление да бъде сведено до знанието на Общински
съвет – Кубрат и да послужи навсякъде, където е необходимо.
С уважение:..........................
/ Цветомир Цонев /„
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, желаещи да вземат отношение по този въпрос? Г-н Цонев?
Д-р Белинов? Да, заповядайте!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз само мога да кажа на г-н Цонев, той не е член на тази
група и не е в неговата компетенция да дава препоръки за структурата, така че да си запази
неговото мнение за себе си. След като ние направим наши консултации и обсъждаме вътре в
групата, и изберем ли зам.-председател, ще дадем становище в срок, който е удобен за нас.
Ще бъдете информирани всички. Така че, това е моят отговор към г-н Цонев.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Г-н Цонев, нещо да добавите, заповядайте!

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Беше редно досега да стане това нещо. Щом като няма
представители на политическа партия ГЕРБ в тази група, редно е да не фигурира името вече
в тази група.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Ама вие това не може да знаете, не може да го кажете!

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Ами предлагаме.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре и аз ви отговарям. Не сте член, изчакайте. Когато му
дойде времето ще имате отговор.

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Дано да стане скоро.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да. Мисля че не бързаме за някъде.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към точка втора от разни.
Относно преписката, която Окръжният прокурор – г-н Якимов, беше пожелал в определен
срок да постъпят с опис документи от Общински съвет. Представял съм на вашето внимание
описът, който сме предоставили на Прокурора с приел служител от Прокуратурата и сме
спазили срока.
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„ ДО
Г-Н ВЕСЕЛИН ЯКИМОВ
ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР. РАЗГРАД
НА ВАШ ВХ.№ 1166/21 ОТ 17.09.2021 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯКИМОВ,
Във връзка с входирано ПОСТАНОВЛЕНИЕ в деловодството на Общински
съвет – Кубрат с вх.№УД-01-12-21/20.09.2021 г., Ви предоставям следните
документи:
1. Опис на предоставени заверени документи от Общински съвет - гр. Кубрат
/Съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото писмо/.
2. Обобщен доклад.
Както и заверени документи, а именно:
3. Препис от Протокол № 22 от проведеното на 28.07.2021 г. заседание на
Общински съвет гр. Кубрат, както и решение № 263 от същата дата.
4. Писмени данни за начина на свикване на заседанието на 28.07.2021 г.
на
Общински съвет гр. Кубрат.
5. Препис от посочената в дневния ред „Докладна записка“ за разпределянето
на дивидента от печалбата на общинското предприятие.
6. Препис от Протокол № 16 от проведеното на 24.02.2021 г. заседание на
Общински съвет гр. Кубрат, решението по т. 14 от дневния ред и докладната
записка, касаеща закупуването на нов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ –
Кубрат“.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
Председател на ОбС Кубрат „
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„ Опис на предоставени документи от Общински съвет-гр. Кубрат (заверени), във
връзка с входирано в деловодството на ОбС-Кубрат ПОСТАНОВЛЕНИЕ с вх.№УД-0112-21/20.09.2021 г.
1 бр. 1 бр. ОБОБЩЕН ДОКЛАД
1 бр. 1 бр. Покана за Дневен ред за 28.07.2021 г.
1 бр. 1 бр. Докладна записка: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на
"МБАЛ - Кубрат" ЕООД и приложения.
1 бр. 1 бр. Протокол на ПК към ОбС - Кубрат № 18, № 22 от 26.07.2021 г.
1 бр. 1 бр. Протокол на ПК към ОбС - Кубрат № 18, № 18 от 27.07.2021 г.
1 бр. 1 бр. Протокол № 22/28.07.2021 г.
1 бр. 1 бр. Решение № 263 по Протокол № 22/28.07.2021 г.
1 бр. 1 бр. Покана за Дневен ред за 24.02.2021 г.
1 бр. 1 бр. Докладна записка: Закупуване на медицинска апаратура.
1 бр. 1 бр. Протокол на ПК към ОбС - Кубрат № 13, № 15 от 22.02.2021 г.
1 бр. 1 бр. Протокол на ПК към ОбС - Кубрат № 13, № 13 от 23.02.2021 г.
1 бр. 1 бр. Протокол № 16/24.02.2021 г.
1 бр. 1 бр. Решение № 202 по Протокол № 16/24.02.2021 г.
Дата: 06.10.2021 г.
гр. Кубрат
ПРЕДАЛ:
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - КУБРАТ
ПРИЕЛ:.................................... „

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Третото е относно изтичането на третото тримесечие за финансовият
отчет на Общинските предприятия, които предоставят на вниманието на Общински съвет.
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„ ДО
Д-Р ПАВЛИНА МИЧЕВА УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ - КУБРАТ“ ЕООД,
ГР. КУБРАТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЧЕВА,
На основание Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия и поради изтичане на третото тримесечие, в
качеството Ви на Управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, следва да
предоставите ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2021 Г., за да
информирам Общински съвет - Кубрат за моментното финансово състояние на
дружеството.
Приложение: Съгласно текста.
С уважение,
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
Председател на ОбС – Кубрат „

„ ДО
Г-Н ХАСАН ХАСАНОВ УПРАВИТЕЛ НА „КУБРАТСКА ГОРА“ ЕООД,
ГР. КУБРАТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАСАНОВ,
На основание Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия и поради изтичане на третото тримесечие, в
качеството Ви на Управител на „КУБРАТСКА ГОРА“ ЕООД, гр. Кубрат, следва да
предоставите ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2021 Г., за да
информирам Общински съвет - Кубрат за моментното финансово състояние на
дружеството.
Приложение: Съгласно текста.
С уважение,
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
Председател на ОбС – Кубрат „
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Днес, преди обяд получихме от „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат,
справка. И само за успокоение за финансовото състояние на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр.
Кубрат, предвид всичко, което се случва след нашите решения, да успокоим работещите и
Общинския съвет, и обществото, че парични средства в „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат,
има и разполагат и те са към днескашна дата 439 970, 50 /четиристотин тридесет и девет
хиляди деветстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки/ лева. Разпратени са по имейлите
ви, може подробно да се запознаете и със задълженията и моментното състояние – финансово
на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат. Това е, колеги, от мен. Ако вие нещо искате да
добавите към точка разни. Да, г-н Белинов. Заповядайте!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз имам един ангажимент, поет към жителите на Кубрат и
към членовете от Съюза на инвалидите. Отправям въпроса към Вас! От 17.09.2021 г. е
получено писмо при Вас. Виждам, че и както разбрахме от уважаемите медии, броят на
инвалидите в общината рязко се повиши. Ще зачета и писмото.
„Съществуват много възлови места, които затрудняват преминаването на хората в
инвалидни колички. Това са предимно местата на преход от тротоарите към пътното платно,
където се пресичат улици и особено от двете страни на пешеходните пътеки. На практика
дори да има подходяща достъпна среда в центъра на града, придвижването до тези места по
маршрут от периферията към центъра е силно затруднено, защото тротоарите са високи и
почти никъде няма скосени такива. Смятаме, че е възможно демонтиране на високите
тротоарни бордюри и заменянето им със скосени такива.“.
Въпросът ми е, първо, ние не сме информирани за това писмо, от септември месец е това.
Второ, това може да ни накара да мислим, че може да има и други писма, за които ние
нямаме информация и какво е предприето по отношение на това писмо от организацията на
инвалидите и гражданите?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Белинов, това ли е?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И имам към г-н Кмета след това още няколко въпроса.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! След получаване на писмото, съответно се ангажираме да
проверим посочените, ако има такива места или какво сме свършили дотогава. Но, ние
правим чести срещи с г-н Няголов и темата е обсъждана не еднократно. Общинският съвет
трудно може да вземе отношение, но може да изисква съответната информация и да
предоставим какви проекти предстоят и какво се е случило до момента. Не може да искаме...
Да, може да се поиска, но това не е магическа пръчка, да се случват на момента нещата. Но до
информираност, след като се снабдим с необходимата информация, разпращаме на
Общинския съвет, както виждате и обсъждаме темата.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Но, досега някакви мерки предприети ли са?
64 / 67

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Изискал съм от отдела да предостави информация относно, защото
трябва комисия да обходи. Не може току-така някой да каже, че не е достъпно центърът или
други места. Това е от мен.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Има ли такива места, които са направени?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, че има! Много от проектите реализираме, всички ги
знаете и ги гласуваме първо в Общински съвет, за да се случат. И в момента се прави и преди
това.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Но, за да ме питат мен и аз затова ви питам Вас. Значи редно е
да отговорите по някакъв начин на тези хора.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Хубаво е Общински съвет да се занимава с това и да изисква
информация, защото така се дава гласност на проблема. Поздравявам г-н Няголов, че е
стигнал до определена група общински съветници, за да повдигнат въпроса. Г-н Бедиханов,
заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В същата връзка бих искал да попитам по улица „Витоша“
предвижда ли се да се изградят пешеходни пътеки или легнали полицаи, защото жителите
там настояват за това нещо. Знаем, че проектът почти е към края. Общината направила ли е
достатъчно, за да се изградят пешеходни пътеки.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Йорданов! На микрофона по-добре се чува.

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Относно темата мога да ви отговоря, че беше създадена
комисия, съвместно с възложител АПИ София, Община Кубрат, строителя, КАТ Разград,
КАТ Кубрат, беше обходен целият участък от пътя. Бяха взети решения на кои места да се
поставят повдигнати - не пешеходни пътеки, а повдигнати полицаи. Пешеходни пътеки също
ще бъдат поставени, но неповдигнати пешеходни пътеки, защото там малко по - различни
изисквания има в закона. Но ще има поставени по „Витоша“ три легнали полицаи. Също и на
„Цар Освободител“ – още два.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Колеги, други въпроси? Д-р Белинов, заповядайте!
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Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз имам два въпроса към г-н Кмета. Първият ми въпрос е –
това не е мой, това са от жителите на града. Какво ново се прави за този хаос с бездомните
кучета? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е: Кой контролира и носи
отговорност при извозването на дървеният материал след сеч, когато излизат камионите с
кал. Има участъци по асфалта – доста голям участък и който в тъмната част на деня и сутрин
рано, това е зона където е предпоставка за пътно произшествие. Така че, това нещо, ако може
да ми отговорите и аз да отговоря на другите.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Белинов! Г-н Кмете, заповядайте!

АЛКИН НЕБИ: В момента се ремонтира приютът, канализацията, строителите са там. След
като свършим всичката работа, кучетата ще бъдат прибирани в приюта. А що се отнася до
„Кубратска гора“, днеска съм свидетел си пускат гребло, с трактор изчистват калта, след
всеки излязъл камион. Става въпрос за пътя Разград, преди глоджевския разклон.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да, точно след разклона за Глоджево, участъкът е направо
опасен.

АЛКИН НЕБИ: Мина с гребло тракторът и изкара калта навънка. Няма такъв механизъм искаме гора, искаме дървета, искаме огрев... След тези дъждове, но си пускат гребло.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Цонев, заповядайте! Въпрос ли имате?

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Не, към д-р Белинов! Има ли поставени знаци за внимание? Също
така се мие с пожарната, който не е забелязал.... Аз съм свидетел.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз, сега извинявам се, не искам така да говорим. Днеска точно
минах по този път. Нито пожарна имаше, знаците са направени – едни малки знаци, които не
се виждат. Но след този завой изобщо не може човек да предвиди какво го очаква. А да не
говорим за друга практика, която е на запад – пожарната или пък други машини, които мият
гумите, за да излезе на асфалта един такъв камион. Така че, това че вие не го правите... Но не
са виновни хората, които може да пострадат след това. Кой камион е минал, пожарната е
измила гумите на камиона?

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Значи днеска може да е имало някакъв проблем, щом не е била там.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По принцип реагират, да! Но просто се е случило така, че д-р
Белинов по-рано е дошъл и е случил момента точно. Реагира „Кубратска гора“ ЕООД, гр.
Кубрат. Други, колеги, въпроси по точка разни? Ако няма, закривам редовното заседание на
Общински съвет – Кубрат. Благодаря Ви!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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