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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 9 

 

От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 29.07.2020 г. в 14:00 часа 

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

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

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

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

общинската администрация /Мандат 2019г.-2023г./. 

 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

 

Отсъства: Миглена Андонова. 

 

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

кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов – зам.-кмет на Община Кубрат, 

служители в общинска администрация, кметове на кметства и медии. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми господин кмет на община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кметове, представители на общинска администрация, 

Уважаеми кметове по населени места, представители на медиите, 

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

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Регистрирани са 20 /двадесет/ 

общински съветници, имаме кворум, може да вземаме законови решения. Колеги, 

предварителният дневен ред е на вашето внимание, състоящ се от пет точки и шеста 

точка е точка разни. Имате ли предложения относно дневния ред? Не виждам 

предложения. Който е съгласен с така направеното предложение за дневния ред, по 

проекта за дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка.  

 

Проведе се гласуване... 

 

Общинският съвет - Кубрат, с 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” няма, 

прие следния 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Отчет за дейността на Общинския съвет – гр. Кубрат и 

неговите комисии, за периода месец януари 2020 година – 

месец юни 2020 година. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 

2. 

Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат 

и сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2020г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 

Даване на съгласие за увеличаване капацитета на 

социалната услуга Център за обществена подкрепа-гр. 

Кубрат. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

4. 
Разкриване на Клуб на лица с увреждания и учители 

пенсионери – с. Беловец, общ. Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. Разпореждане с имоти от общинския горски фонд. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

6. РАЗНИ.  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Дневният ред е приет. Преминаваме към 

съществото на дневния ред, първа точка относно: Приемане отчета за дейността на 

Общинския съвет – гр. Кубрат и неговите комисии, за периода от месец януари 2020 

година до месец юни 2020 година. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Отчет за дейността на Общинския съвет – гр. Кубрат и неговите комисии, за 

периода месец януари 2020 година – месец юни 2020 година.  

                       Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

 

 Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Доктор Яхов, нека да чуем становища на всички съвместни 

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

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

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

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

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

които заседаваха в тази зала преди два дни по първа точка от дневния ред.  

 

Становища на съвместните комисии – КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и 

КЗЕОРМС: 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 По първа точка от дневния ред. Присъстваха 19 /деветнадесет/ общински 

съветници на съвместните комисии. По разгледания дневен ред по точка първа 

членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложението за 

решение: 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ–7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

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

От гласували 5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, доктор Яхов! Колеги други въпроси, желаещи за 

изказване, предложения, становища? Да, госпожо Цонева, заповядайте! 

НИНА ЦОНЕВА: Аз, мисля че доктор Яхов обърка цифрите по първа точка за 

гласуването. Ако може да погледне още веднъж. 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Да, извинявам се...  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Доктор Яхов, да зачетете отново по първа точка...  
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Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС):  

  

 След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, подкрепят предложението за решение, относно отчета за дейността на 

Общинския съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец януари 2020 

година до  месец юни 2020 година. 

 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ–7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

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

От гласували 6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега точно ли е? 

НИНА ЦОНЕВА: Опасявам се, че не е… Пак погледнете... КСДОЗКСВ е  пет членна, 

той каза шест... 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: От КСДОЗКСВ отсъстваха доктор Белинов и Миглена 

Андонова. Всички други присъстваха и са „ЗА“! 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Ясно, ясно... грешката е в мен, какво да правим сега...  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, аз обобщих… 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС):  

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ– 7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ - няма; 
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КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия: 

От гласували 5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По-едричко ще напишем, когато председателства доктор Яхов. 

Колеги, желаещи за изказване по отчета? Само да отметна, имаше забележка за „МБАЛ 

– Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат в частта за приетия отчет, който наистина се прие с пълно 

мнозинство, но счетох да отбележа по-важната част, която дарихме към „МБАЛ – 

Кубрат“ в трудния момент, за които средства има отчет към ОбС – гр. Кубрат, както са 

самите две решения да се отчете пред Общински съвет и ще ви бъде разпратено по 

имейлите самия отчет, представен от доктор Мичева. Колеги, ако няма други въпроси 

спрямо отчета ще предложа на гласуване. Който е съгласен с така направения отчет за 

този период за първото шестмесечие на 2020г., моля да гласува с вдигане на ръка. 

  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 110 

 

 Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, Председателят на Общински съвет изготвя и внася за 

разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, 

който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по 

ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 

2019г.-2023г./. 

 В настоящият отчет за дейността на Общинския съвет – гр. Кубрат са 

представени статистически данни за първото шестмесечие на 2020г., свързани както с 

проведените заседания на Общински съвет, така и на постоянните комисии към него, 

приетите решения и обобщена информация относно Общинския съвет. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии 

за периода от месец януари 2020г. до месец юни 2020г. включително. 

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

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

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

„въздържал се” – 1 (един). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. С трима  „против“, „въздържал се“  един 

Отчетът е приет за първото шестмесечието на ОбС – Кубрат за 2020 година. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред, относно:   Информация за изпълнение на 

бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2020г. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства 

от Европейския съюз към 30.06.2020г. 

               Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат

  

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми заместник – 

кметове, общински съветници, общинска администрация, кметове по населени места и 

уважаема медия! 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Доктор Яхов, становища на комисиите - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС: 

Становища на съвместните комисии – КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и 

КЗЕОРМС: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС):  

 Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят 

предложението за решение, относно предоставената информация за изпълнение на 

бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2020г.  

 

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ–7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

От гласували 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 
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КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия: 

От гласували 5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, доктор Яхов! Колеги, въпроси относно 

представената информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за 

средства от Европейския съюз към периода 30.06.2020г.? Приложенията бяха изпратени 

на имейлите ви, подробно...  

Не виждам въпроси, желаещи за изказване. Гласуването е поименно, колеги... Зачитам 

имената по списък... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов въздържал се 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 111 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за 

публичните финанси,  чл.63, ал.1 и чл.64, ал.1 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, 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. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и 

сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020г.  

 

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

  

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 4 (четирима). 

 

 

 

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

втора от дневният ред е приета колеги. Преминаваме към трета точка, относно: Даване 

на съгласие за увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена 

подкрепа-гр. Кубрат. Докладва Мирослав Йорданов – зам.-кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  

Даване на съгласие за увеличаване капацитета на социалната услуга Център за 

обществена подкрепа-гр. Кубрат. 

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

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Благодаря ви, господин Председател, господин Кмет на 

община Кубрат, уважаеми общински съветници! 

 

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Йорданов! Доктор Яхов, моля да 

зачетете становища на постоянните комисии - КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и 

КЗЕОРМС. 

Становища на съвместните комисии – КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и 

КЗЕОРМС: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС):  

 

 Членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят предложението за 

решение, относно: Даване на съгласие за увеличаване капацитета на социалната 

услуга Център за обществена подкрепа - гр. Кубрат. 

   

 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ–7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

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

От гласували 5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Няма грешки в допълнението. Колеги, въпроси? Господин 

Алиев е сред нас, не можа да присъства на комисии, но на заседанието е в залата. Ако 

имате въпроси, изказвания спрямо предложението, сега е моментът. Не виждам такива, 

който е съгласен с така направеното предложение, относно увеличаване капацитета на 

социалната услуга Център за обществена подкрепа - гр. Кубрат, моля да гласува с 

вдигане на ръка…  

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 

  

 Постъпила е докладна записка с вх.№ УД-03-07-91/01.07.2020г. от г-н Кенан 

Алиев -управител на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - гр. Кубрат относно 

увеличаване капацитета на социалната услуга. 
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ЦОП-гр. Кубрат, като държавно делегирана услуга, обслужва две общини- Кубрат и 

Завет и предлага широк спектър от социални услуги:  

-  предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и 

настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от 

училище, де институционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 

самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми. 

Към месец Юли 2020г., ЦОП е обучил и оценил 2 /двама/ кандидати за осиновяване, на 

които се оказва подкрепа. От разкриването на центъра със Заповед № 713/27.06.2016г. 

на изпълнителния директор  на АСП-гр. София, към настоящия момент подкрепа са 

получили над 240 деца. В тази връзка социалната услуга в общността работи над 

капацитета-средно годишно със 60/шестдесет/деца на месец. Очертава се нарастваща 

тенденция към увеличаване броя на потребителите, с които активно се работи. 

Със свое Решение № 81 от Протокол № 6 от 29.04.2020г., Общински съвет-Кубрат е 

приел Годишен план за развитие на социалните услуги в община Кубрат за 2021г., 

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

в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Кубрат и 

предвижда капацитет   от 45 места за 2021г. за ЦОП. 

Във връзка с изложените аргументи е необходимо увеличаване на натуралните 

показатели за капацитет на социалната услуга Център за обществена  подкрепа-гр. 

Кубрат от 30 лица на 45 лица. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с 

чл.36в, ал.1, т.1 и ал.2  от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021г., да се увеличи капацитета на социалната 

услуга Център за обществена подкрепа-гр. Кубрат от 30 /тридесет/ лица на 45 

/четиридесет и пет/ лица. 

2. Възлага на Кмета на община Кубрат да изпрати настоящото решение на 

Регионална дирекция “Социално подпомагане“ гр. Разград, за изготвяне на 

предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане 

съгласно чл. 36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане. 

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

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

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
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 Резултати от гласуването: „за”- 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „за“ точка трета от 

дневния ред е приета. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, относно: 

Разкриване на Клуб на лица с увреждания и учители пенсионери -  село Беловец, 

община Кубрат. Докладва кметът на община Кубрат – Алкин Неби. Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Разкриване на Клуб на лица с увреждания и учители пенсионери -  с. Беловец, 

общ. Кубрат. 

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Доктор Яхов – становища на 

комисиите - КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС. 

Становища на съвместните комисии – КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и 

КЗЕОРМС: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС):  

 

 Членовете на комисиите подкрепят предложението за решение, относно: 

Разкриване на Клуб на лица с увреждания и учители пенсионери – с. Беловец, общ. 

Кубрат.         

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ–7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

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

От гласували 5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, доктор Яхов! Колеги, въпроси, мнения, 

предложения? Не виждам такива. Гласуването е поименно, колеги. Зачитам имената по 

списък... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 

С решение № 67 по Протокол № 6 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Кубрат е 

приета НАРЕДБА № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и 

клубове на лица с увреждания на  територията на община Кубрат. Съгласно чл. 5, ал. 1 

клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на общинския съвет, като за 

гр. Кубрат желаещите трябва да бъдат минимум 20 пенсионери и/или лица с 

увреждания, а в останалите населени места при минимум 10 желаещи пенсионери 

и/или лица с увреждания. Предложение за разкриване на клубове на пенсионера и 

лицата с трайни увреждания се внася до Общински съвет Кубрат с мотивирано писмено 

заявление от желаещите, придружено с подписка. Помещенията се предоставят 

безвъзмездно на клубовете с решение на Общинския съвет. Разходите по поддръжката 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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на клубовете - наеми, осветление, отопление, вода и ремонт са за сметка на общинския 

бюджет. 

Постъпило е искане с вх.№ УД-02-18-780 от 01.07.2020г. от живущи в с. Беловец 

за разкриване на Клуб  на лица с увреждания и учителите пенсионери. Искането е 

придружено с подписка от 55 лица с трайни увреждания  и 11 учители пенсионери 

живущи в селото. 

Една от най-важните потребности на хората от третата възраст и лицата с трайни 

увреждания  е свързана със създаване на условия и възможности за участието им в 

обществения живот и осъществяване на социални контакти. Лицата с трайни 

увреждания и възрастните хора имат необходимост както от здравни грижи, така и от 

социална интеграция. Те имат и своите специфични образователни потребности, както 

и нужда от културни развлечения. Необходимостта от среда, която да стимулира 

тяхното желание за полезност е един от задължителните приоритети на хората от 

третата възраст. 

Поради тези причини е налице необходимостта от осигуряване на Клуб на лица с 

трайни увреждания и учители пенсионери и е изпълнено условието на чл.5, ал.1 от 

НАРЕДБА № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на 

лица с увреждания на  територията на община Кубрат.  

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от НАРЕДБА № 32 за организацията и 

дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията 

на община Кубрат  и чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Разкрива на Клуб на лица с увреждания и учителите пенсионери – с. Беловец.  

 

2. Предоставя  на клуба, безвъзмездно, част от общински нежилищен имот – 

частна общинска собственост с административен адрес: с. Беловец,, общ. Кубрат ул. 

Искър № 2, представляваща 3 стаи с обща площ 46 кв.м. от сграда в поземлен имот с № 

631 от кв.87 по плана на селото, предмет на АЧОС № 120 от 01.12.1997 г. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

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

           Настоящото решение подлежи на 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”- 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! С двадесет гласа „за“ точка четвърта от 

дневния ред е приета. Преминаваме към точка пета от дневния ред, относно: 

Разпореждане с имоти от общинския горски фонд. Докладва господин Неби, 

заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Разпореждане с имоти от общинския горски фонд.               

                          Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Неби? Доктор Яхов, моля за становища 

на съвместните комисии - КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС. 

Становища на съвместните комисии – КЕИРБФ,  ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и 

КЗЕОРМС: 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становищата на съвместните комисии - КЕИРБФ,  

ККУСДОСЕ, КСДОЗКСВ и КЗЕОРМС): 

 Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят 

предложението за решение, относно: Разпореждане с имоти от общинския горски 

фонд. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: ККУСДОСЕ–7 членна комисия: 

От гласували 7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 6: 

„за“ - 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

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

От гласували 5: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

От гласували 7: 

„за“ - 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов и Миглена Андонова. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, някой ако иска да вземе отношение по пета 

точка от дневния ред... няма такива. Гласуването е поименно. Зачитам имената по 

списък.... 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 114 

 

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

2020 г., приета с Решение № 37 по Протокол № 4/29.01.2020г., допълнена с Решение № 

70 по Протокол № 6 от 29.04.2020г. на Общински съвет Кубрат са включени 6 имота от 

общинския горски фонд, които ще се продават през 2020г. За имотите има съставени 

АЧОС, вписани в Служба по вписванията гр.Кубрат. Възложени бяха и са направени 

оценки от оценител, със сертификат за оценителска правоспособност за горски 

територии рег. № 820100062 от 30.09.2011г., както следва: 

 гр.Кубрат – имот с идентификатор 40422.398.134 с площ 1000 кв.м., НТП: 

широколистна гора, за който имот има съставен АЧОС № 6288 от 23.01.2017г., вписан с 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Андонова отсъства 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 
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вх.рег.№ 127/26.01.2003г., акт № 79, том 1, дело 81, имотна партида 40883 на Служба 

по вписванията гр.Кубрат  

-пазарна оценка  - 4206,00лв 

      -данъчна оценка – 161,70 лв., съгласно Удостоверение № 6703000377 от 

20.05.2020г. 

 с.Беловец – имот с идентификатор 03575.53.468 с площ 2057 кв.м., НТП: 

широколистна гора, за който имот има съставен АЧОС № 6880 от 21.04.2020г., вписан с 

вх.рег.№ 619/22.04.2020г., акт № 126, том 2, имотна партида 48326 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат  

-пазарна оценка  - 4184,00лв 

-данъчна оценка – 302,40 лв., съгласно Удостоверение № 6703000321 от 

14.04.2020г. 

 с.Точилари – имот с идентификатор 03575.19.21 с площ 1000 кв.м., НТП: 

широколистна гора, за който имот има съставен АЧОС № 6881 от 21.04.2020г., вписан с 

вх.рег.№ 620/22.04.2020г., акт № 127, том 2, имотна партида 48327 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат  

-пазарна оценка  - 1534,00 лв. 

-данъчна оценка – 154,40 лв., съгласно Удостоверение № 6703000322 от 

20.05.2020г. 

 с.Точилари– имот с идентификатор 03575.19.22 с площ 1000 кв.м., НТП: 

широколистна гора, за който имот има съставен АЧОС № 6882 от 21.04.2020г., вписан с 

вх.рег.№ 621/22.04.2020г., акт № 128, том 2, имотна партида 48328 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат  

-пазарна оценка  - 1643,00 лв. 

-данъчна оценка - 154,40 лв., съгласно Удостоверение № 6703000322 от 

20.05.2020г. 

 с.Точилари– имот с идентификатор 03575.19.23 с площ 1000 кв.м., НТП: 

широколистна гора, за който имот има съставен АЧОС № 6883 от 21.04.2020г., вписан с 

вх.рег.№ 622/22.04.2020г., акт № 129, том 2, имотна партида 48329 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат  

-пазарна оценка  - 1663,00 лв. 

-данъчна оценка - 154,40 лв., съгласно Удостоверение № 6703000322 от 

20.05.2020г. 

 с.Точилари– имот с идентификатор 03575.19.24 с площ 1000 кв.м., НТП: 

широколистна гора, за който имот има съставен АЧОС № 6884 от 21.04.2020г., вписан с 

вх.рег.№ 623/22.04.2020г., акт № 130, том 2, имотна партида 48330 на Служба по 

вписванията гр.Кубрат  

-пазарна оценка  - 1632,00 лв.тайно 

-данъчна оценка – 154,40 лв., съгласно Удостоверение № 6703000322 от 

20.05.2020г. 

Направените разходи за оценка на тези имоти са в размер на 1260 лв. или 

отнесено за един имот е 210 лв., които считам за целесъобразно да се включат в 

продажната цена на имота. 



  

17 / 20 

  

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

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 год. 

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

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

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

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

собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

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

имоти от общинския горски фонд: 

1.1. поземлен имот с идентификатор 40422.398.134 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, триста деветдесет и осем, точка, сто тридесет и 

четири) с площ от  1 000 (хиляда) кв.м., в гр.Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград по 

кадастралната карта и кадастрални регистри одобрени със заповед № РД-18-

51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване 

„Широколистна гора”. Имотът се намира в местността „…………“ при съседи: 

40422.398.135, 40422.398.110, 40422.398.133, 40422.398.111. 

Определя  начална тръжна цена от 4 416,00 лв. (четири хиляди четиристотин и 

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

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100062 от 30.09.2011г., в размер 

на 4206,00 лв.  

 

1.2. поземлен имот с идентификатор 03575.53.468 (нула три пет седем пет, точка, 

пет три, точка, четири шест осем) с площ от  2 057 (две хиляди петдесет и седем) кв.м., 

в с. Беловец, общ. Кубрат, обл. Разград по кадастралната карта и кадастрални регистри 

одобрени със заповед № РД-18-418/19.06.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

с начин на трайно ползване „Широколистна гора”. Имотът се намира в местността 

„…………“ при съседи: 03575.53.484, 03575.53.459, 03575.53.469, 03575.53.467. 

Определя  начална тръжна цена от 4 394,00 лв. (четири хиляди триста деветдесет 

и четири лева), въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със 

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100062 от 30.09.2011г., в размер 

на 4184,00 лв.  

 

1.3. поземлен имот с идентификатор 72895.19.21 (седемдесет и две хиляди 

осемстотин деветдесет и пет, точка, деветнадесет, точка, двадесет и едно) с площ от  1 

000 (хиляда) кв.м., в с.Точилари, общ. Кубрат, обл. Разград по кадастралната карта и 

кадастрални регистри одобрени със заповед № РД-18-431/19.06.2019г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”. 

Имотът се намира в местността „…………“ при съседи: 72895.19.14, 72895.19.20, 

72895.19.34, 72895.19.22, 72895.19.13. 

Определя  начална тръжна цена от 1744,00 лв. (хиляда седемстотин четиридесет 

и четири лева), въз основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със 
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сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100062 от 30.09.2011г., в размер 

на 1534,00 лв.  

 

1.4. поземлен имот с 72895.19.22 (седемдесет и две хиляди осемстотин 

деветдесет и пет, точка, деветнадесет, точка, двадесет и две) с площ от  1 000 (хиляда) 

кв.м., в с.Точилари, общ. Кубрат, обл. Разград по кадастралната карта и кадастрални 

регистри одобрени със заповед № РД-18-431/19.06.2019г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”. Имотът се намира в 

местността „…………“ при съседи: 72895.19.13, 72895.19.21, 72895.19.34, 72895.19.23, 

72895.19.12. 

Определя  начална тръжна цена от 1853,00 лв. (хиляда осемстотин петдесет и 

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

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100062 от 30.09.2011г., в размер 

на 1643,00 лв.  

 

1.5. поземлен имот с идентификатор 72895.19.23 (седемдесет и две хиляди 

осемстотин деветдесет и пет, точка, деветнадесет, точка, двадесет и три) с площ от  1 

000 (хиляда) кв.м., в с.Точилари, общ. Кубрат, обл. Разград по кадастралната карта и 

кадастрални регистри одобрени със заповед № РД-18-431/19.06.2019г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”. 

Имотът се намира в местността „…………“ при съседи: 72895.19.12, 72895.19.22, 

72895.19.34, 72895.19.24, 72895.19.11. 

Определя  начална тръжна цена от 1873,00 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и 

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

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100062 от 30.09.2011г., в размер 

на 1663,00 лв.  

 

1.6. поземлен имот с идентификатор 72895.19.24 (седемдесет и две хиляди 

осемстотин деветдесет и пет, точка, деветнадесет, точка, двадесет и четири) с площ от  

1 000 (хиляда) кв.м., в с.Точилари, общ. Кубрат, обл. Разград по кадастралната карта и 

кадастрални регистри одобрени със заповед № РД-18-431/19.06.2019г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”. 

Имотът се намира в местността „…………“ при съседи: 72895.19.11, 72895.19.23, 

72895.19.34, 72895.19.25, 72895.19.10. 

Определя  начална тръжна цена от 1842,00 лв. (хиляда осемстотин четиридесет и 

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

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100062 от 30.09.2011г., в размер 

на 1632,00 лв.  

 

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

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

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

Общинския съвет. 
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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 пета е приета, колеги. Преминаваме 

към точка шеста - РАЗНИ, която е включена в дневния ред. Относно: Предложение от 

името на общинските съветници от „ЗНС“ към Общински съвет – гр. Кубрат. 

 

ТОЧКА: РАЗНИ 

„Уважаеми господин Председател, 

Заседанията на постоянните комисии към Общинските съвети са работни срещи, на 

които се разглеждат и дискутират проекти за решения, доклади, становища, 

предложения и препоръки. По силата на Правилника на ОбС – Кубрат – Гл. 6, чл. 46, 

ал. 1 „Заседанията на постоянните комисии са открити…“, освен в извънредни случаи, 

когато е взето решение те да са закрити. С оглед на прозрачността на взимане на 

решения и по-широка публична информираност относно становището и коментарите на 

избраните общински съветници по разглежданите въпроси, предлагаме дискусиите по 

време на откритите заседания също да бъдат излъчвани на живо като редовните 

заседания на Общински съвет – Кубрат“. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, думата е ваша, може и вносителите да вземат 

отношение, да добавят, да доразвият самото предложение и ще го подложа на 

гласуване. Колеги, вземете отношение, много тихичко минава това заседание, все пак 

касае нашия Правилник и прозрачността на самите заседания и комисии.  

Колеги, позволете да цитирам член от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/: чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 18 от нащия правилник – Правилник за 

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

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

„Общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на Общинския съвет и 

неговите комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите 

въпроси“. В тази връзка за прозрачността и становищата на самите комисии подробно 

се зачитат и в заседанието, което се излъчва на живо и гражданите могат наистина да 

чуят становища и коментари, ако има от самото заседание също се записва. Също така 

чл. 28 от ЗМСМА гласи, че: „Гражданите могат да присъстват на самите заседания на 

Общински съвет, така и на комисии...“ както присъстват и кметовете на населените 

места и всяко едно заинтересовано лице, дневният ред в едноседмичен срок се 
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разгласява в интернет страницата на ОбС – Кубрат. Имаме го и на фейсбук /facebook/ 

страницата. Така че, за прозрачността и провеждането на заседанието е уредено в 

ЗМСМА. Виждам го като излишно това предложение, но все пак то е направено от 

общинските съветници и ще трябва да го гласуваме.  

Както казах и предния път, ако бъде прието ще постъпим към стъпките това как да се 

случи, защото има и ред за тази промяна в нашия правилник, а не само с така 

направеното предложение. Питам отново, някой ако иска да изрази мнение или 

становище... Ако няма колеги, който е съгласен с така направеното предложение от 

общинските съветници от „ЗНС“, дискусиите по време на откритите заседания на 

комисиите също да бъдат излъчвани на живо, както на редовните заседания на 

Общински съвет – гр. Кубрат,  моля да гласува с вдигане на ръка… 

Проведе се  гласуване… 

Резултати от гласуването: „за”- 4 (четирима), „против” – 14 

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

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението не се приема. Преди да закрия колеги, ако 

някой иска да изрази мнение, становище също може да вземе думата, така и кметовете  

на населени места….  Не виждам такива! 

Колеги, закривам редовното заседание на Общински съвет – гр. Кубрат! Благодаря ви! 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/ 

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    /п/  

   / Елис Софта-Мехмед / 

 


