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П

Р О Т О К О Л
№ 57

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено на 23.07.2019 г. в 10:30
часа в Ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891” гр. Кубрат, свикано
съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА).
Присъстваха: 20 общински съветници.
Отсъстващи: Хюсеин Карасюлейман.
Присъстваха още: г-н Алкин Неби - кмет на община Кубрат, г-жа Женифер
Пойраз и г-н Орхан Мехмед – заместник-кметове на общината, кметове на населени
места, представители на общинска администрация – Кубрат, медии и граждани на
Община Кубрат.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми г-н кмет на Община Кубрат,
Уважаеми заместник-кметове,
Уважаеми служители на общинска администрация,
Уважаеми кметове по населени места,
Дами и господа граждани на Община Кубрат,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съветКубрат. На основание чл.23. ал.4, т.1 от ЗМСМА е свикано днешното редовно
заседание на Общински съвет-Кубрат. В залата присъстват 20 общински съветници
може да вземаме законови решения, заседанието е легитимно. Откривам редовното
заседание на Общински съвет-Кубрат. Колеги, предварителният дневен ред е пред Вас,
който е съгласен, с така предложеният дневен 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
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на
Община Кубрат за 2018 година

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

2.

Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и
сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2019г.

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2019 година.

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

Одобряване общата численост и структурата на Общинска
администрация – Кубрат, в сила от 01.08.2019 г.

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

Приемане на Актуализиран документ на Общински план за
Алкин Неби – Кмет на
развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година за
Община Кубрат
остатъка от периода на неговото действие.
Алкин Неби – Кмет на
Приемане на План за защита при бедствия на Община Кубрат.
Община Кубрат
Хюсеин
Юмеров
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с Председател
на
мандат 2020-2023г. за Районен съд – гр.Кубрат.
Общински
съветКубрат
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в Хюсеин Юмеров извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и Председател на
К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Общински съветДунав“ЕООД, гр. Разград и определяне мандата му за гласуване Кубрат
по точките от дневния ред.
Кандидатстване за финансиране по процедура “Рехабилитация и Алкин Неби – Кмет на
модернизация на общинската инфраструктура-системи за Община Кубрат
външно изкуствено осветление на общините“ по Програмата
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“.
Изменение и допълнение на Решение № 46 по Протокол № 4 от Хюсеин Юмеров проведено заседание на 28.01.2016г. на ОБС - Кубрат за Председател на
Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в Общински съветКубрат
землище гр. Кубрат за настаняване на пчелни семейства.

11.

Изменение и допълнение на Решение № 121 по Протокол № 13 от
проведено заседание на 19.07.2016г. на ОБС - Кубрат за
Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в
землище гр. Кубрат за настаняване на пчелни семейства.

12.

Предоставяне за управление на общински имот.

13.

Учредяване право на ползване за устройване на постоянни
пчелини върху имоти от Общински горски фонд.

Хюсеин
Юмеров
Председател
на
Общински
съветКубрат
Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат
Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

14.

Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните
територии на Община Кубрат за земеделско ползване.

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

15.

Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на
поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землището на
с. Мъдрево.

16.

Разни.

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2018
година.

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат

Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
По точка първа двете съвместни к омисии са за приемане на Годишния отчет за
изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2018 година. Присъстваха 10 члена,
отсъстваха четирима.
Гласували: „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Благодаря, г-н Председател! На 19 юни в сградата на Община Кубрат се проведе
съвместно заседание на Комисията по законност, етика, обществен ред и местно

самоуправление и Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология. Присъстваха 10 общински съветника, отсъстваха
трима по уважителни причини. По точка първа: Приемане на Годишния отчет за
изпълнението на бюджета на Община Кубрат след разисквания двете комисии
подкрепят приемането на Годишния отчет.
Гласували: „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, желаещи за изказване, въпроси относно
изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Кубрат? Не виждам такива. Гласуването
е поименно, колеги, зачитам имената 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

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
възд. се
за
за
за
за
за
възд. се
за
за
за
отсъства
за

21

Юзджан Фейзи

за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 599
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал.ал.1-3 и ал.5 от
Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.65 и чл.66, ал.3 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, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за изпълнението на бюджета на Община Кубрат към
31.12.2018 г. (съгласно Приложение „Доклад-отчет 2018“)
2. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат
към 31.12.2018 г. (съгласно Приложения B3_2018_4_6703, BALANCE-2018IV-6703,

10-30_tekushti_remonti_2018_4_6703,

Capital_2018_4_6703,

KR_2018_4_6703, ZO_2018_4_6703, Справка разлики_КР_6703_31.12.2018,
commitement_2018_4_6703,

Intragovernment_Flow_2018_4_6703,

POS_ustroistva_3_2018_4_6703,

razshifr_§§31_3_2018_4_6703, Spravka izp.plan-smetka

prosr_3_2018_4_6703,
TBO_2018_4_6703,

predstavitelni_razhоdi_2018_4_6703,

Spravka

neusv.nalichni

sredstva

MD_2018_4_6703,

Total_Cash_Report_2018_4_6703, naturipokazateli_3_2018_4_6703 ).
3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г.
(съгласно Приложения „Отчет за дълга към 31.12.2018 г.“ и FO1_2019_Priloj 14).
4. Приема годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от
Европейския

съюз

IB3_2018_4_6703_KSF,

към

31.12.2018

г.

IB3_2018_4_6703_RA,

(съгласно

Приложение

IB3_2018_4_6703_DES,

IB3_2018_4_6703_DMP).
5. Приема отчет за командировките на кмета към 31.12.2018 г. съгласно
Приложение „Отчет за командировките на кмета на община Кубрат към
31.12.2018г.“).

Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и
областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
им, пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: 18 „за” – (осемнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 2 (двама).
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства
от Европейския съюз към 30.06.2019г.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
АЛКИН НЕБИ: Колеги, позволете ми да наблегна на някои моменти. В частта „Вид
приход“:
- Имуществени данъци и други местни данъци при план 730 300лв. към 30.06.2019г. Община
Кубрат отчита 473 649лв., което се равнява на 64,86% изпълнение;
- Приходи и доходи от собственост при план 1 256 295 към 30.06.2019г. Община Кубрат отчита
604 925лв., което се равнява на 48,15% изпълнение;
- Глоби, санкции и наказателни лихви – на 41.09%;
- Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната...
Преходният остатък, ако Ви е направило впечатление, имаме 2 815 286лв., това
представлява преходен остатък от ПМС от миналата година. Към 30.06.2019г. Община Кубрат
няма просрочени задължения.
През отчетния период по Основен ремонт на дълготрайни материални активи са
отчетени разходи в размер на 310 312 лв., както следва:
• Ремонтни работи в СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат 182 688 лв.
• Реконструкция на екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на
туристически атракции в Лесопарк – проектиране - 5 000 лв.
• Основен ремонт на ограда на детска площадка в село Беловец, община Кубрат - 9650 лв.
• Основен ремонт на НЧ „Напредък“ с. Юпер - 112 974 лв. при план 120 535 лв.
• Закупуване на компютър за нуждите на Общинска администрация - Кубрат - 2 223 лв. при
план 7 000 лв.
• Доставка и монтаж на автобусни спирки в с. Беловец. с. Бисерци, с. Горичево, с. Точилари и с.
Задруга
• Закупуване на контейнер за гробищен парк в кв. Дряново и с. Савин
• Изграждане на детски площадки - с. Медовене, с. Равно, с. Задруга и с. Сеслав - 2 534 лв. при
план 2 977 лв.
• Изграждане на спортни площадки в гр. Кубрат, с. Беловец, с. Бисерци и с. Юпер
• Изграждане на покрит пазар от метална конструкция в гр. Кубрат - 214 711 лв. при план
224 089 лв.
• Закупуване на сметовоз - камион за сметосъбиране и сметоизвозване - 35 760 лв. при
план 48 000 лв.
• Закупуване на бензинов генератор за нуждите на Дом за стари хора с. Тертер - 2 015 лв.
при план 4 030 лв.
• Изработване на Общ устройствен план на община Кубрат, започнат от 2016г. - 83 400 лв. при
план 69 696 лв.

Към 30.06.2019 г. по оперативните програми на Европейския съюз като трансфери
Община Кубрат е получила 952 261 лева , от които:
• 52 196 лева – „Приеми ме“
• 57 388 лева – „Услуги за ранно детско развитие“
• 178 564 лева- „Активно включване“, като тази сума е към 30.06.2019г., вчера са получени още
38 000лв.
• 178 994 лева- „Социално предприемачество“, очакваме 54 000лв. верификация.
• 86110 лева – „Обучения и заетост“
• 186 367 лева - проект „Работа“
• 67 670 лева - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“
• 36 390 лева - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2
по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“:
• 34 375 лева – „Топъл обяд“
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:
• 74 207 лева - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“
По сметката за средства от ДФ „Земеделие“ остатъкът към 30.06.2019 г. е в размер на 0
лева.
Остатъкът по набирателните сметки е 373 794 лева, от които 16 947 лева – лични
парични средства на потребители на социални услуги в Дом за стари хора с.Тертер и 356 847
лева - депозити и гаранции по договори и т.н.»бели петна» в Община Кубрат.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Бяхте изчерпателен. Г-жо Арифова,
заповядайте да чуем становищата на постоянните комисии.

Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Становището по втора точка е за подкрепа на предложението за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Членовете на нашите две комисии също са за приемане на информацията за
изпълнение на бюджета.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, да попитам имате ли въпрос? Зачитам
имената по списък. Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване:
№
1
2
3
4
5

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед

Гласувал (а)
за
за
за
за
за

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 600
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 –
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките
за средства от Европейския съюз към 30.06.2019г. (съгласно Приложения
B1_2019_6_6703,
IB1_2019_6_6703_KSF,
IB1_2019_6_6703_RA,
IB1_2019_6_6703_DES,
IB1_2019_6_6703_DMP,
IB1_2019_6_6703_K33,
Prosrochia_2019_6_6703, Capital_2019_2_6703, KR_2019_2_6703 и Обяснителна
записка).
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.
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2019 година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
АЛКИН НЕБИ: Тук да дам малко по-подробна информация за какво се налага
актуализация на бюджета. Увеличаваме стойността на ремонта на покривите на
здравните служби и на детската ясла, защото провеждайки един търг, обществена
поръчка, нито един кандидат не се яви, защото там изискванията са проектиране,
регистриране в камарата на строителната фирма, а сумите наистина са около 9-10 хил.
лв. Коригирана е точната цена на автобусните спирки, предвидени са два храстореза.
Храсторезите в интерес на истината са от може би 10-15 години, и всичките села
поетапно почват...Днес беше с. Бисерци. Амортизирани са. Понеже е над 1 000лв.,
минават за капиталови разходи. Предвидено е обследване на уличното осветление,
която точка ще разгледаме по-късно. Предвидени са средства за ремонт на шадравана,
който от над 15 години не работи. И увеличаваме стойността на текущите ремонти на
уличната мрежа.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Г-жо Арифова, нека да чуем
становищата на двете съвместни комисии, заповядайте!
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
По точка трета по време на заседанието г-н Светлан Бонев - кмет на
кметство Каменово, с право на съвещателен глас, взе думата и зададе редица въпроси
относно актуализацията на бюджета за 2019г.. За да получи по-конкретни отговори,
господин Бонев бе помолен да входира въпросите си в деловодството на общинска
администрация, за които следва да получи отговор на предстоящото заседание на
ОбС-Кубрат.
По повод актуализацията на бюджета на Община Кубрат за 2019г. членовете
на комисиите подкрепят предложението за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
По точката за актуализацията на бюджета на Община Кубрат за 2019г.
членовете на комисии гласуват „За“ 10 гласа, против” и „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, въпроси, желаещи за изказване по точка
трета от дневния ред? Не виждам такива. Гласуването е поименно, колеги...
Проведе се поименно гласуване:
№
1
2
3

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова

Гласувал (а)
за
за
за

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 601

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.ал.1, 2 и 3 от
Закона за публичните финанси, чл.54, ал.ал. 1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет, и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
І. Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2019 г., както
следва:
А. Увеличава приходната част на бюджета с 42 647, както следва:
1.1. Увеличава приходен § 24-07 приходи от дивиденти с 39 797 лв.
1.2. Увеличава приходен § 45-01 текущи помощи и дарения от страната с 2 850
лв.
Б. Увеличава разходната част на бюджета с 42 647, както следва:
1.1.Намалява разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност 122
„Общинска администрация“ с 18 872 лв., както следва:
1.1.1Увеличава разходен §10-15 материали с 10 000 лв.
1.1.2.Намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи с 28 872 лв.
1.2.Намалява разходите във функция „Образование“, дейност 332 Общежития с
20 600 лв., като:
1.2.1. намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 20 600 лв.;

1.3.Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 326
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка с 757 лв., като:
1.3.1. увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи с 20 757 лв.;
4.Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 389 Други дейности
по образованието с 600 лв., като:
1.4.1. увеличава разходен §42-19 други текущи трансфери за домакинствата с 600
лв.;
1.5.Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 431 Детски
ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина с 6 147 лв., като:
1.5.1. увеличава разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 6 147 лв.
1.6.Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 469 Други
дейности по здравеопазването с 24 420 лв., като:
1.6.1. увеличава разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 25 758 лв.
1.6.2. намалява разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения с 1 338 лв.
1.7. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“,
както следва:
1.7.1 Намалява разходен §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 2 000 лв.;
1.7.2 Увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения с 2000 лв.
1.8. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“,
както следва:
1.8.1 намалява разходен §10-15 Материали с 2 900 лв.;
1.8.2 увеличава разходен §02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения с
2400 лв.
1.8.3. увеличава разходен § 10-62 разходи за застраховки с 500 лв.
1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 604
Осветление на улици и площади с 15 600 лв., като:
1.9.1. увеличава разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 15 600 лв.
1.10. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа с 18 434 лв., като:
1.10.1. увеличава разходите по разходен §10-30 Текущ ремонт с 13 695 лв.
1.10.2. намалява разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 32 129 лв.
1.11. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619
„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ с
44 829 лв., като:
1.11.1 увеличава разходен §10-15 материали с 15 000 лв.
1.11.2. увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи с

26 000 лв.
1.11.3. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения с 5 434 лв.
1.11.4 намалява разходен §52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с
15 309 лв.
1.11.5. увеличава разходен § 53-09 Придобиване на други нематериални
дълготрайни активи с 13 704 лв.
1.12. . Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 622
„Озеленяване“, с 2 598 лв., като:
1.12.1. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения с 2 598 лв.
1.13. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 623
„Чистота“, с 12 240 лв., като:
1.13.1. намалява разходен §52-04 Придобиване на транспортни средства с 12
240 лв.
1.14. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност 738 „Читалища“ с 8 000 лв., като:
1.14.1. увеличава разходен §45-00 субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел с 6 000 лв.
1.14.2. увеличава разходен §10-15 материали с 2 000 лв.
1.15. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност 759 „Други дейности по културата“, с 9 842 лв., като:
1.15.1. увеличава разходен §10-20 разходи за външни услуги с 7 002 лв.
1.15.2. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения с 2 840 лв.
ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи
/съгласно Приложение №4/.
Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
им пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация –
Кубрат, в сила от 01.08.2019 г.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на общината – г-н Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):

По точка четвърта – „Одобряване общата численост и структурата на
Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.08.2019 г.“ двете съвместни
комисии изразяват положително становище относно одобряването общата
численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от
01.08.2019г.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
И нашите две съвместни комисии подкрепят предложението за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване относно
одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат?
Заповядайте, г-н Петров!
ПАВЛИН ПЕТРОВ: Благодаря, г-н Председател! Аз няма да се изказвам точно по
структурата, ще дам едно предложение, обсъждахме го с колежката току-що. Още
преди доста години видяхме това е Швеция в една тяхна Община. Община, която
работи по различни европейски проекти, се използва един принцип, Вие го правите по
някакъв начин, но не е формализирано достатъчно. Събира се екип, който включва
различни специалисти от самата Община. Те са екипът, който работи по даденият
проект. Това нещо веднага се приоритизира за тяхната работа и тези хора приоритетно,
понеже се гонят срокове, те работят по даденият проект. Така че аз приветствам
назначаването на специален експерт, но на всички ни е ясно, че един експерт няма как
колкото и да е добър да успее да обхване всички проекти по които работи Общината.
Просто тези хора, които Вие включвате като екип в дадени проекти, съответно
получават допълнително възнаграждение за работата си, която те извършват. Така те са
по-мотивирани било след работа, било събота-неделя да останат да работят по дадения
проект. Ние 20 години работим по проекти, обикновено проектите се пишат съботанеделя, вечер до късно... За да има стимул това да го прави определеният служител
трябва да има поощрение. Така че помислете малко да се разчупят тези стереотипи,
нали от 8 до 5 на работа и след това „Не ме интересува нищо“. Да почнем да работим
малко на екипен принцип, защото когато пишем проекта за образованието, ще включим
един експерт, когато пишем проект за строителство ще включим друг експерт от друг
отдел, за да може да има екипност и този човек да може да организира и координира. В
общината има достатъчно хора, които от 10-15 години са обобщавали данни и са
работили по проекти. Не бива да подценяваме хората, които работят в Общината. Нали
това е моето предложение да не се разчита само на този експерт, който ще дойде и ще
се занимава само с проекти и да не включват само едни и същи хора. Не може един и
същи човек да работи по пет проекта едновременно. Просто няма да има физическа
възможност да ги свърши работите. Това е като предложение.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, увеличаването на точно този отдел, както кмета
обобщи по-напред в предложението за решение, е защото Община Кубрат наистина

работи с проекти. Но като сравним с едни по-големи общини, областни градове, там по
един експерт се занимава само. Не искам да давам примери. Мисля, че няма нищо лошо
в това, но това предложение също е адекватно. Въпрос на управление и преценка е.
Кмета внася структурата, ние я приемаме. Това е към този момент. Колеги, други
въпроси? Не виждам такива. Който е съгласен с така направеното предложение, моля
да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 602
Съгласно чл.5 от Закона за администрацията според разпределението на
дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавна власт,
администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на
съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва техническите дейности по
административното обслужване. Специализираната администрация подпомага
осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата
компетентност. Съгласно чл.7 от закона общата администрация включва следните
звена:
1. "Канцелария";
2. "Финансово-стопански дейности";
3. "Правни дейности";
4. "Управление на собствеността";
5. "Човешки ресурси";
6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка";
7. "Информационно обслужване и технологии";
8. "Административно обслужване".
В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи
протоколни функции и връзките с обществеността.
Когато числеността на
администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелни звена по ал. 1 и 2,
функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация.
Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията при разработването и утвърждаването на
длъжностното разписание задължително се спазват определени нормативи за численост
на персонала. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да
надвишава 15 на сто от определената обща численост, като в общата численост не се
включват изборните длъжности и техните заместници, както и кметските наместници.
Числеността на персонала в общата администрация в общинска администрация е до 35
на сто от общата числеността. Числеността на персонала в специализираната
администрация в общинската администрация е до 70 на сто от общата численост. В
специализираната администрация при общини с население до 50 000 души числеността
на персонала в една дирекция е не по-малко от 7 щатни бройки, а в отдел не по-малко
от 4 щатни бройки. Съгласно чл.12, ал.6 от наредбата звената и служителите в
администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавна власт,
предвидени със закон, се организират в рамките на утвърдената с устройствения
правилник численост. Съгласно чл.12, ал.7 от наредбата общата администрация се

организира в една дирекция, когато определената обща численост на
административната структура е до 50 щатни бройки. Съгласно чл.13, ал.1 от наредбата
При определянето на звената в общата и специализираната администрация се спазват
следните изисквания:
1. в дирекция може да се създават не по-малко от два отдела;
2. в отдел може да се създават не по-малко от два сектора.
Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или
сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни
звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.
При разработването на структурата на Общинска администрация-Кубрат са
спазени всички гореизброени разпоредби на Закона за администрацията, Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията. Общата численост на персонала на
Общинска администрация-Кубрат, без изборните длъжности, каквито са кметът на
община и кметовете на кметства, и техните заместници, възлиза на 64,50 щатни бройки.
Ръководните длъжности представляват 13,95 % от общата численост. Числеността на
персонала в общата администрация е 29,46% от общата численост, а в специализираната
администрация – 59,69%. Длъжностите, които са на пряко подчинение на кмета на
общината, и длъжностите, които са на пряко подчинение на председателя на Общински
съвет-Кубрат, са организирани в рамките на посочената численост. Длъжностите, които
са на пряко подчинение на кмета на общината, са секретар на община, главен архитект,
служител по сигурността на информацията и ръководител на звеното за вътрешен одит.
Длъжностите, които са на пряко подчинение на председателя на общинския съвет, са
юрисконсулт и старши експерт – ОбС. Общата администрация е организирана в една
дирекция, включваща два отдела, и един самостоятелен отдел, съгласно чл.15, ал.2 от
ЗМСМА. Спазени са разпоредбите на чл.7 от Закона за администрацията.
Специализираната администрация включва една дирекция, организирана в четири
отдела, като са спазени нормативите за численост, посочени в чл.12, ал.1 от Наредбата за
прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Дейностите по
управление на собствеността, каквито са осигуряването на нормални условия за работа
на служителите в администрацията, чрез необходимото организационно и техническо
обслужване,
осигуряването на поддръжката и стопанисването на служебните
автомобили на община Кубрат, осигуряването на необходимите условия за санитарнобитово и хигиенно обслужване на административните сгради на Община Кубрат,
организирането и осъществяването на материално - техническото снабдяване на
общината с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника,
консумативни материали и обзавеждане, се осъществяват от заетите във функция
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда.
Община Кубрат изпълнява редица европейски проекти, като по-важните от тях са
проект „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, проект „Социално
предприемачество за растеж и развитие на Община Кубрат”, проект „За по-добър живот
в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, проект „Обучения и заетост”,
проект „Работа”, проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по ОП РЧР
2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020 г., проект „Реконструкция и ремонт на общинска
образователна инфраструктура – СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат, проект
„Рехабилитация на път Борисово – Юпер/Черешово – граница общ. (Сливо поле –
Кубрат) – Сеслав и път Беловец – Кубрат/Горичево – Божурово на територията на

Община Кубрат“, проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с.
Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет” в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон” – Етап 1 в
с. Савин” по ПРСР 2014-2020 г., както и други проекти, за които се кандидатства.
Проектите са на обща стойност над 10 млн. лева.
В брой 53 на Държавен вестник от 05.07.2019 г. е обнародвана Наредба № РД-077 от 28 юни 2019 г. на Министерството на труд и социалната политика за включване в
механизма лична помощ, като същата включва начинът за прилагане на процедурите по:
1. предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на
механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението;
2. избягване на двойното финансиране на дейности в подкрепа за задоволяване на
същите потребности на ползвателя на лична помощ във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за
личната помощ;
3. сключване, изменение и прекратяване на споразумението за предоставяне и
ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ,
както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на
трудовото законодателство;
4. отчитане на положения труд от асистента и изплащане на трудово възнаграждение
за действително отработеното време;
5. провеждане на обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ съгласно
чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ.
Съгласно наредбата кметовете на общини и доставчиците на лична помощ по чл.
18, ал. 2 от Закона за личната помощ упражняват контрол за предоставянето на личната
помощ по ред, определен в глава четвърта от наредбата. Агенцията за социално
подпомагане упражнява контрол за предоставянето на лична помощ в рамките на
регламентираните правомощия по чл. 37 от Закона за личната помощ по ред, определен в
Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
Съгласно чл.12 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. кметът на съответната
община със заповед определя служители, които да извършват контрол на асистентите по
предоставяне на механизма лична помощ. Конкретните правомощия и задължения,
свързани с изпълнение на всички гореописани процедури във връзка с механизма за
личната помощ са описани подробно в наредбата.
Предвид гореизложеното и с оглед подпомагане дейността на кмета и постигане
на по-голяма ефективност при кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз, както и по национални програми, и при прилагане на
механизма на личната помощ в рамките на община Кубрат е необходимо разкриване на
една щатна бройка за длъжността младши експерт „Европейски проекти” и на една
щатна бройка за длъжността специалист „Социални дейности”, като обхватът на отдел
„Просвета, култура и техническо обслужване се разширява” и същият се преименува в
отдел„Просвета, култура, социални дейности и техническо обслужване”.
Настоящите изменения в структурата в никакъв случай не водят до увеличаване на
разходите за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател. Същите ще бъдат
извършени в рамките на бюджетните средства, заложени в Бюджет 2019 г. на Община
Кубрат.
Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор кметът отговаря за постигане целите на организацията, като управлява
публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.
Съгласно чл.10, ал.1 от закона кметът осъществява финансовото управление и контрол
чрез следните взаимосвързани елементи: контролна среда, управление на риска,
контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Кметът отговаря за

изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда, която включва:
организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност
и ясни правила, права, задължения и нива на докладване, както и личната почтеност и
професионална етика на ръководството и персонала на организацията, управленската
философия и стил на работа, политиките и практиките по управление на човешките
ресурси и компетентността на персонала.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация
- Кубрат– 84,50 щатни бройки, в сила от 01.08.2019 г., както следва:
А. УПРАВЛЕНИЕ
А1. ИЗБОРНИ

17

Кмет на община

1

Кмет на кметство

16
А2.НАЗНАЧАЕМИ

67,50

Заместник кмет

3

Секретар на община

1

Главен архитект

1

Служител по сигурността на информацията

1

Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат

2

Юрисконсулт

1

Старши експерт - ОбС

1

Звено за „Вътрешен одит“

2

Ръководител на звено за вътрешен одит

1

Вътрешен одитор

1

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция
обслужване“
Директор

„Административно-правно

19
и

информационна

9
1

Отдел

"Гражданска

регистрация

и

административно

обслужване"
Началник на отдел
Главен експерт „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
Младши експерт „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
Отдел "Административно-правно и информационно

4
1
2

1
4

обслужване“
Главен юрисконсулт
Главен експерт „Административно-правно и информационно
обслужване“

1
1

Старши експерт „Връзки с обществеността“

1

Младши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“

1

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ"

10

Главен счетоводител

1

Главен експерт „Бюджет, финанси, ТРЗ и финансов контрол“

1

Старши счетоводител (експертно ниво 6)

1

Счетоводител (експертно ниво 7)

2

Счетоводител (ниво специалист 2)

1

Главен специалист-касиер и работна заплата

1

Старши специалист – касиер и работна заплата

1

Главен специалист – домакин и документация

1

Главен специалист „Управление на човешките ресурси“

1

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

38,5

Дирекция „Специализирана администрация“
Директор

1

Отдел“ТСУ, строителство и екология“

7

Началник на отдел

1

Главен специалист „КРС“

1

Главен специалист „ТСУ“

1

Специалист „ТСУ“

2

Главен експерт - еколог

1

Старши експерт – инвеститорска дейност

1

Отдел „Местни данъци и такси“

4

Главен експерт „МДТ“

1

Главен инспектор „МДТ“

2

Главен специалист „МДТ“

1

Отдел

„Общинска

собственост,

обществени

поръчки

и

икономически дейности“

8

Началник на отдел

1

Главен експерт „Търговия, транспорт и икономически дейности“

2

Главен експерт „Земеделски дейности“

1

Главен експерт „Общинска собственост“

1

Главен експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“

1

Старши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“

1

Младши експерт „Европейски проекти“

1

Отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо
обслужване“
Началник на отдел
Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществени
прояви на малолетните и непълнолетните“

18,50
1
1

Специалист „Социални дейности“

1

Главен специалист - техническо обслужване кметства

10

Старши специалист – техническо обслужване кметства

1

Специалист – техническо обслужване кметства
ОБЩО:

4,5
84,50

2. Одобрява общата численост на заетите във функциите и дейностите в Община
Кубрат – 45,50 щатни бройки, в сила считано от 01.08.2019 г., както следва:
Функция/дейност:
1.Чистота
2. Култура
3. ЖС, БКС и ООС в това число:
3.1. Контрол по наредбите на ОбС
3.2. Помощен персонал
4. Други дейности по спорта – Спортна
зала
5. Озеленяване
6. Други дейности по образованието
Общо:

Брой:
7
1,50
22
4
18
4
6
5
45,50

Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и
областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
им, пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ПЕТА:
Приемане на Актуализиран документ на Общински план за развитие на Община
Кубрат за периода 2014-2020 година за остатъка от периода на неговото действие.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Относно точката двете съвместни комисии единодушно подкрепят така
направеното предложение за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма , „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
И нашето становище на двете комисии с 10 гласа „За“ единодушно подкрепят
приемането на Актуализиран документ на Общински план за развитие на Община
Кубрат за периода 2014-2020.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Желаещи за изказване?
Актуализирането на плана е във връзка с точка девета от дневния ред, както се
запознахте на комисии. Ако няма въпроси, който е съгласен с така направеното
предложение, колеги, моля да гласува с вдигане на ръка...

Проведе се гласуване:
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 603
Днес общините представляват важен фактор за реалното повишаване на
качеството на живот на гражданите и подобряване бъдещето на Република България.
Общинският план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година
представлява документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано местно
развитие на Община Кубрат. С него се определят средносрочните цели и приоритети за
развитие на общината, като се отчитат специфичните й характеристики и потенциалът
й.
Общинският план за развитие е разработен за 7-годишен период на действие и
има следното съдържание:
- Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Кубрат.
- Цели и приоритети за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година.
- Индикативна финансова таблица.
- Индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на Община
Кубрат за периода 2014-2020 г.
- Необходими действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана. Система
за наблюдение и оценка (СНО) на плана.
- Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност.
- Програма за реализация на Плана за развитие на Община Кубрат за периода
2014-2020 година.
Общинският план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година
отразява целите и приоритетите на:
Стратегия „Европа 2020“ (Стратегия на Европейския съюз за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж);
Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, 2007г.
Национална програма за развитие „България 2020“;
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2020г.;
Регионален план за развитие на Северен централен район за 2014-2020г.;
Национална програма за реформи на Република България.
Съгласно чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие Кметът на общината организира изработването, съгласуването и
актуализирането на общинския план за развитие. Съгласно чл.38, ал.1 от същия
общинският план за развитие се актуализира:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за
развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
На този етап възникна необходимост от актуализиране на Стратегическа цел
1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща благоприятни условия за
живот, висока трудова заетост и производителност на труда., Приоритет 3: Устойчиво
градско и селско развитие, Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството и
комуникационната свързаност., като е добавена следната мярка:
• Мярка 11: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи
за външно изкуствено осветление на територията на община Кубрат.
Промените са продиктувани от настъпилите изменения на икономическите и
социалните условия в общината. При изготвяне на актуализирания документ са взети
предвид и задълбочено анализирани и постъпилите предложения от заинтересованите
лица.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА във
връзка с чл.13, ал.3 и чл.14 от Закона за регионалното развитие, чл.38, ал.1, т.1 и чл.38,
ал.ал.2-3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 5, ал.1,
т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет-Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Актуализиран документ на Общински план за развитие на Община
Кубрат за периода 2014-2020 година за остатъка от периода на неговото действие,
като актуализира Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда,
осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и
производителност на труда., Приоритет 3: Устойчиво градско и селско развитие,
Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството и комуникационната
свързаност, и добавя следната мярка:
• Мярка 11: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи
за външно изкуствено осветление на територията на община Кубрат.
Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и
областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
им 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 гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Приемане на План за защита при бедствия на Община Кубрат.

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината

Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
АЛКИН НЕБИ: Дано да нямаме нужда от този план, но тази думичка „дано“ не ни
спасява, ние винаги трябва да имаме план.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Г-жо Арифова, нека да чуем
становището на двете съвместни комисии относно Плана за защита при бедствия на
Община Кубрат.
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Относно точка шеста, становището на двете комисии е за подкрепа на
предложението за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Павлин Петров...
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Благодаря, г-н Председател. По точка шеста г-жа Йорданова взе отношение
по предложението за решение, като изрази положителното становище и наблегна на
необходимостта и полезността на Плана за защита при бедствия на Община Кубрат.
Тя подчерта необходимостта от отразяване на промени в състава на комисиите,
координатите на ангажираните лица, наличното оборудване за разчистване при
земетресение и т.н, както и необходимите превозни средства за евакуация на хора и
животни. След корекция на описаните технически грешки, комисията подкрепя
предложението за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване? Не виждам
такива. Който е съгласен с така предложеният вид на Плана за бедствия на Община
Кубрат, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 604
На основание чл.9, ал.10 и чл.65б, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия,
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия разработва, преразглежда и
актуализира общинския план за защита при бедствия. Кметът на Общината организира
разработването и внася за утвърждаване от Общински съвет, общинския план за защита
при бедствия, предоставя данни за изготвянето на областния план и утвърждава
външни аварийни планове.

Планът за защита при бедствия се състои от основен план, в който се дава
географска характеристика на общината и се прави анализ на възможните бедствия,
които могат да се получат и прогноза за последиците от тях.
Планът за защита при бедствия съдържа:
Въвеждане на плана.
Профил на риска.
Превенция.
Готовност.
Реагиране.
Възстановяване и подпомагане.
Мониторинг и оценка.
Приложения.
В зависимост от този анализ се разработват специализирани планове за всяко
бедствие, като приложения към основния план:
1.План за защита при земетресение.
2. План за защита при наводнение.
3. План за защита при пожари.
4. План за защита при промишлени аварии.
5. План за защита при радиационна авария или трансгранично замърсяване от авария в
АЕЦ на съседни и други страни.
6. План за защита снегонавявания, обледявания
Със Заповед № 27от 17.01.2019 г. на Кмета на общината е назначена комисия за
разработване на Плана за защита при бедствия, съгласно горепосочените изисквания.
Планът е утвърден от Председателя на Областен съвет за намаляване на риска
при Област Разград и Председателя на Общински съвет за намаляване на риска при
Община Кубрат.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.65б,
ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:
Приема План за защита при бедствия (Съгласно приложение №1 –
неразделна част от настоящото решение).
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на
Административен съд – Разград.

оспорване в срока по

АПК пред

Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА СЕДМА:
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023г.
за Районен съд – гр.Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат
Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Общинските съветници предлагат комисия за провеждане на процедура
определяне на съдебни заседатели за Районен съд – гр.Кубрат от 5 общински
съветници в състав:
1. Ибрахим Яхов;
2. Ерсин Ахмед;
3. Милена Йорданова;
4. Сашко Минков;
5. Бахтишен Османова.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Двете комисии по същият начин приемат откриването на процедура за
определяне на съдебни заседатели и правят също процедурно предложение за петима
колеги, които да участват в комисията. Няма да ги изчитам, те са същите.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Петров! Колеги, други предложения относно
временната комисия? Желаещи за изказване? Не виждам... С така предложеният вид на
комисията: д-р Ибрахим Яхов, Ерсин Ахмед, Милена Йорданова, Сашко Минков и
Бахтишен Османова, 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 № 605
Постъпило е писмо с № 711 от 10.04.2019 г. в деловодството на ОБС – гр.
Кубрат от зам.председателя на Окръжен съд – гр.Разград - Анелия Йорданова, относно

изпълнение на процедурата по чл. 68, чл. 68а, чл. 68в от ЗСВ за определяне на
20/двадесет/ - съдебни заседатели за Районен съд-Кубрат с мандат 2020-2023г. и
създаване на временна комисия за определянето им.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и в изпълнение на чл. 21,
ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с раздел II “Съдебни заседатели” (чл.66 – чл.75а) от
Закона за съдебната власт, Общински съвет-Кубрат
Р Е Ш И:
I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2023 г. за
Районен съд – Кубрат и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното
провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани,
които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Кубрат, която попада в рамките на съдебния район на
Районен съд – Кубрат;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Кубрат;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район на Районен съд – Кубрат;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към
същия съд.
2. Утвърждава образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок от 31.07.2019г. до 12.08.2019 г. (включително), всеки работен ден от 8:00 до
17:00 часа кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Кубрат, подават в стая
№32 в административната сграда на Община Кубрат (етаж 2) документите по т.2. от
настоящото решение, към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за
препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 ЗСВ;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени
преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
II. Създава временна комисия в състав от 5 члена:
Председател: д-р Ибрахим Яхов
Членове:

Ерсин Ахмед;
Милена Йорданова;
Сашко Минков;
Бахтишен Османова.

1. Поставя следните задачи на временната комисия:
- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни
заседатели за Районен съд – Кубрат и изготви доклад и списък на допуснатите
кандидати;
- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Кубрат, най-малко 14 дни
преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на
допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни
писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон. Най-малко 10 на сто
от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на
педагогиката, психологията и социалните дейности;

- да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване
изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол
от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Кубрат;
- да изготви и внесе в Общински съвет - Кубрат докладна записка с проект за решение предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Кубрат за
мандат 2020 г. - 2023 г., като приложи към докладната и протокола от изслушването и
доклада от провеждането му.
2. Временната комисия да организира работата си спазвайки крайният срок заложен
в чл.68в от Закона за съдебната власт.
3. Възлага на председателя на Общински съвет - Кубрат да обяви откриването на
процедурата за определяне на съдебни заседатели и условията, реда и правилата за
нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да
публикува интернет страницата на Общински съвет – Кубрат и Община Кубрат, в
електронните медии, както и да се постави на информационното табло на входа на
сградата на Община Кубрат.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото
решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани с
осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Кубрат, спазване на сроковете
съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на
изпълнението на настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд – Разград пред областния управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ОСМА:
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ЕООД, гр. Разград и определяне мандата
му за гласуване по точките от дневния ред.
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат
Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Общинските съветници, членуващи в двете комисии подкрепят:
1. Даването на мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в
извънредното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 06.08.2019г.
/Вторник/ от 11.00 ч.;
2. Определянето на Орхан Мехмед – заместник-кмет на община Кубрат за
представител на Община Кубрат в Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, при
невъзможност кмета на Община Кубрат да участва в извънредното заседание на
Общото събрание на асоциацията по В и К.;
3. За участие в извънредното заседание на Общото събрание упълномощеният
представител, да се легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В и К
на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.
Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за
самоличност.;
Общинските съветници от двете комисии предлагат на Общински съвет-Кубрат:
4. Упълномощеният представител на община Кубрат по точките от дневния ред на
извънредното заседание на Общото събрание да гласува:
По приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, ал.4, т.9
от Закона за водите – със „За“
Относно съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на дейността на
„Водоснобдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 20172021г. на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и чл.6.4. от Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги – с „Против“.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия): Благодаря, г-н Председател. Становището на нашите две
комисии е долу-горе същото. Подкрепяме първите три точки: даването на мандат,
избирането на заместник и упълномощеният представител да се легитимира с
настоящото решение. Точка четвърта я разделихме на две гласуването. Става въпрос за
точката, която касае бюджета на самата Асоциация по ВиК, упълномощеният
представител да гласува със „За“. По точка втора от дневния ред: Съгласуване на
проект на Бизнес плана за развитие да гласува с „Против“.
Като мотиви за отрицателният си вот по отношение на Бизнес плана за развитие
на дейността на „Водоснобдяване-Дунав“ ЕООД, общинските съветници посочват, че
данните в Бизнес плана не са актуални, все още фигурират Община Опака и Община
Попово. Не на последно място е и фактът, че не са предвидени средства за капиталови
разходи за Община Кубрат за целият период на Бизнес плана.
За цялата докладна записка с така изложените гласувания по точка четири,
комисиите с 10 гласа са „за”, „против”и „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, чухте становищата на комисиите. Първо гласуваме
тяхното предложение:
1. Да се даде мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в
извънредното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 06.08.2019г.
/Вторник/ от 11.00 ч.;
2. Да се определи Орхан Мехмед – Заместник-кмет на община Кубрат за
представител на Община Кубрат в Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, при
невъзможност кмета на Община Кубрат да участва в извънредното заседание на
Общото събрание на асоциацията по В и К.;
3. За участие в извънредното заседание на Общото събрание упълномощеният
представител да се легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В и К на
Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.
Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за
самоличност.;
4. Упълномощеният представител на община Кубрат по точките от дневния ред на
извънредното заседание на Общото събрание да гласува:
По точка първа от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г.,
на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите – със „За“
По точка втора от дневния ред: Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие
на дейността на „Водоснобдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор
за периода 2017-2021г. на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и чл.6.4.
от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги – с
„Против“.
Гласуването е поименно, колеги.
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

19 Хюсеин Карасюлейман
20 Хюсеин Юмеров
21 Юзджан Фейзи
Общински съвет – Кубрат прие

отсъства
за
за

Р Е Ш Е Н И Е № 606
В деловодството на Общински съвет-Кубрат е депозирана Покана за провеждане
на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, гр.Разград с вх.№ УД-01-1219/08.07.2019г..
Извънредното заседание
на
Общото събрание
е
насрочено за
06.08.2019г./вторник/ от 11.00 ч.
На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред,
както следва:
1.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, ал.4, т.9
от Закона за водите;
2.Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на дейността на
„Водоснобдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 20172021г. на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и чл.6.4. от Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги.
3.Други.
На основание чл.198е, ал.3 от Закона за водите, представителя на общината в
асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва,
общинският съвет определя друг представител.
На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К
се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението
на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на
провеждане на заседанието.
В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с
чл.198е,ал.3 от Закона за водите и чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от
Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински
съвет-гр.Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в
Извънредното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 06.08.2019г.
/Вторник/ от 11.00 ч.;
2. Определя Орхан Мехмед – заместник-кмет на община Кубрат за представител
на Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, при невъзможносткмета на Община Кубрат, да участва в извънредното заседание на Общото
събрание на асоциацията по В и К.;

3. За участие в извънредното заседание на Общото събрание упълномощеният
представител, да се легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В и К
на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.
Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за
самоличност.;
4. Упълномощеният представител на община Кубрат по точките от дневния ред на
извънредното заседание на Общото събрание да гласува, както следва:
По точка първа от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК за
2019г., на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите – със „За“
По точка втора от дневния ред: Съгласуване на проект на Бизнес плана за
развитие на дейността на „Водоснобдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К
оператор за периода 2017-2021г. на основание чл.198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и
чл.6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги – с
„Против“.
Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд Разград.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Кмете, искате нещо да добавите ли?
АЛКИН НЕБИ: Колеги, спомняте си март-април също имаше точка в сесията. Тогава
също бяхме против. Тогава препоръчахме на управителя на „Дунав“ Разград да имаме
диалог. Ние не сме против увеличаването на водата или против инвестициите. Но такъв
диалог и този месец нямаше, и предните месеци нямаше. Никаква инвестиция, както
отбеляза г-н Петров за Кубрат. А за града Кубрат пак същата цена от преди 3-4 месеца
– на 3,50лв., 0,70 лв. увеличение. Мотивът е една канализация и едни течове. Друг
мотив нямаме. Затова пак ще повдигна въпроса за тази комуникация. Да, аз ги разбирам
и ние ги разбираме, че от дълги години не е правена актуализация на водата. Г-н
Иванов се оправдава с КЕВР, че „Те толкова няма да одобрят“. Но трябва да бъде
поетапно. Досега, ако всяка година или на две години един път с 0,10лв. бяха вдигнали
цената на водата, досега щяха да достигнат тази цена, която искаха. А те изведнъж
искат 0,70лв., което ще бъде шок. Благодаря за разбирането Ви, колеги!
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Кандидатстване за финансиране по процедура “Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на

общините“ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Относно точка девета членовете на двете комисии са за кандидатстване за
финансиране по процедура “Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на общините“.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Относно кандидатстването за финансиране по процедура „Рехабилитация и
модернизация“ с 10 гласа „за”, колегите общински съветници подкрепят
предложението за решение, „против” и „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване или въпроси? Не
виждам такива, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Проведе се гласуване.
Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 607
С Решение № 266 от Протокол № 24/31.10.2013 г. е приет Общински план за
развитие на Община Кубрат за периода 2014 – 2020 година.
Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва
сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от
стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.
В Приоритет 3 от Плана е предвидено“Устойчиво градско и селско развитие“,
със специфична цел 2 „Подобряване на благоустройството и комуникационната
свързаност“, Мярка 11: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктурасистеми за външно изкуствено осветление на територията на Община Кубрат.
Енергийната политика на Община Кубрат е изцяло съобразена с основните цели на
енергийната политика на Европейския съюз за енергийна сигурност,
конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Усилията са насочени към оползотворяване на потенциала от енергийни
спестявания в съответствие с формулиране на национални цели за енергийна
ефективност до 2020 г.

В тази връзка и с оглед модернизация на общинската инфраструктура и предвид
остарялата осветителна система би било полезно кандидатстването на Община Кубрат
по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи
за външно изкуствено осветление на общините“ по Програмата „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство/ФМ на ЕИП/ и Норвежкият финансов
механизъм/НФМ/2014-2021г.
В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съветгр.Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кубрат по Процедура
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи
за външно изкуствено осветление на общините“ по Програмата
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство/ФМ на ЕИП/ и Норвежкият финансов механизъм/НФМ/20142021г.
2. Дава съгласие за реализация на проекта, включващ:рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно
изкуствено осветление на общините.
3. Потвърждава, че дейностите по Процедурата, отговарят на Приоритет 3 от
Плана е предвидено“Устойчиво градско и селско развитие“, със
специфична цел 2 „Подобряване на благоустройството и комуникационната
свързаност“, Мярка 11:Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на територията
на Община Кубрат. на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община
Кубрат.
4. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението с оглед необходимостта от спазването на изискуемите по
Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“ срокове.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Разпореждането за предварителното изпълнение подлежи на оспорване в 3дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
АПК.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Изменение и допълнение на Решение № 46 по Протокол № 4 от проведено
заседание на 28.01.2016г. на ОБС - Кубрат за Учредяване право на ползване върху
поземлени имоти в землище гр. Кубрат за настаняване на пчелни семейства.

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат
Председателят на Общинският съвет – Кубрат – г-н Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Относно точка десета комисиите са за изменение и допълнение на Решение №
46 по Протокол № 4 от проведено заседание на 28.01.2016г. на ОБС - Кубрат за
учредяване право на ползване върху поземлени имоти в землище гр. Кубрат за
настаняване на пчелни семейства.
Гласували: „за”- 10, „против” и „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Членовете на нашите две комисии подкрепят изменението и допълнението на
Решение № 46 по Протокол № 4.
Гласували: „за”- 10, „против” и „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси или желаещи за изказване?
ДУШКА ПЕТРОВА: Аз искам думата по този въпрос...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-жо Петрова!
ДУШКА ПЕТРОВА:...защото явно имаме проблем с този имот. По думите на кмета на
селото се създава едно настроение в селото, тъй като някакъв друг, желае, но се отказва
от тази дейност, а в същото време ние сега го предоставяме на друг. И това съответно
създава настроение в селото. Ние сме длъжни да защитим интересите на селото. Сега
като слушах, ние действително нямаме право да спираме кандидатстването по
европейски проекти, така че аз призовавам този проблем да се реши и ако може Вие да
ни кажете какви са настроенията в селото. И ето днес отново имали някакво събиране,
отново там някакви щели да идват, така че ние трябва да решим проблема в ползва и на
двете страни.
ПАВЛИН ПЕТРОВ: Колеги, ето на единия му удължаваме срока, на другия му даваме
право да разположи .... Той 2018-2019 трябваше да смени майките. Той смени ли
майките?
САШКО МИНКОВ: Най-добре Д-р Яхов ще каже.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Уважаеми колеги, въпроса досега дето се вика в рамките на
месец и нещо, три акта съм написал в това село, във връзка с тези двамата,

които...единият е въобще незаконен. На Найден две години преди това му разрешаваме
да учреди пчелин в този имот, който е до Дома в Тертер, на празно място. Отидохме,
видях мястото. Не съм специалист по геодезия и да знам точното ЕКАТТЕ къде, как е,
що е. С GPS координатите, които смъкнахме му регистрирах обекта – 73220168 е на
Найден. Обаче след това, като се разбутат нещата се оказва, че ме е подвел и съм
регистрирал обекта на 20-30 метра по нататък, извън неговата територия. Това е в
държавна територия. При последваща проверка Найден вика: „Аз имам пчелини
оттатък“, в този имот. Отидохме, наистина има три кошера настанени в другия имот.
Изискванията...
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (Кмет на кметство Тертер): Тези пчелини не са негови, защо
приказваме глупости.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: На кого са?
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (Кмет на кметство Тертер): Не са негови.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Не знам сега. Аз отидох, видях там... Всеки регистриран
пчелин има идентификатор, на който пише кода на селото и след това номера на
пчелина. Ако е кандидатствал по разни програми, по биоземеделие, биопродукция, има
други баркодове, които се слагат. Получи се един каламбур, нашата служба вече два
месеца се опитваме... и двамата пишат по министерствата и не се знае до кога ще
пишат, но изискванията на закона трябва да се изпълняват. И затова началник отдела
вика: „Идвам“, ако ги е махнал, махнал, ако не ги е махнал... Аз когато съм го
регистрирал, на това място съм дал GPS координатите. Аз не знам сега кой е имота.
Значи, когато се въвеждало къде да бъде, трябвало е да се каже: „Найдене, ти поставяш
пчелите си от тази точка до тази точка, влез в тези граници“. Така че ситуацията е
такава, колеги. Щом един път сме му дали разрешение на човека да кандидатства по
проекта и годините не стигат, аз съм „За“ да му удължим срока. А какво ще стане с
пчелите на Найден...
ПАВЛИН ПЕТРОВ: Добре де, той не може ли да ги премести и да ги настани, там
където е посочено?
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Може.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, доколкото съм запознат, водена е официална
кореспонденция между Община Кубрат, Найден и Данаил. Приканвали сме ги да влязат
в законовите си рамки. Ние – Общинският съвет не възпрепятстваме и даваме
възможност, вече институциите да си кажат думата и последните решения какво
правят...
АЛКИН НЕБИ: Нека аз да кажа нещо.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Кмете, нещо искате добавите? Заповядайте!
АЛКИН НЕБИ: 2016 година е дадено разрешение на Найден. Никой не знае, че той си
е сложил пчелина на държавно място. Идва Даниел, почват с жалбите, почва се
проверката и Найден: „И твоите не са регистрирани, ти нямаш пътен лист.“ На Найден
е дадено предписание той до два месеца да си премести кошерите от държавния имот
към където е назначен. И той се подписа собственоръчно, че до два месеца, той ще ги
пренесе.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други желаещи за изказване? Въпроси? Не виждам
такива. 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, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
възд. се
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 608
В Община Кубрат е постъпила Молба с Вх.№ УД-02-22-471/12.07.2019г. от
Найден Неделчев за удължаване срока на Договор за учредяване на право на ползване
върху недвижим общински поземлен имот № 000016, общинска собственост с площ от
2,151 дка /два декара сто петдесет и един кв.м./ в землище с. Тертер, община Кубрат,
ЕКАТТЕ 72337, при граници на имота: землищна граница, № 000053 – път II кл. на
държавата, № 000042 – полски път на община Кубрат, собственост на общината.
Имотът е актуван като частна общинска собственост с АКТ № 5758/13.01.2016г.,
вписан от служба по вписванията гр. Кубрат.

Г-н Неделчев има намерение да кандидатства по мярка 6.3 – Стартова помощ за
развитие на малки стопанства по Програмата за развитие на селските райони/20142020/, която предвижда минимален шест годишен срок на договора.
Видно от взетото решение № 46 по Протокол № 4 от проведено заседание на
28.01.2016г. на Общински съвет-Кубрат и сключеният в последствие договор за пет
години, е че са изтекли три години, оставащият срок не е достатъчен за кандидатстване
по проекта. Срокът за прием на документите по мярката е от 28.06.2019г. до
30.09.2019г.
Съгласно чл.39 , ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, ал.2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи на
ОБС – гр. Кубрат, срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не
може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.
В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.39, ал.2, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост и
чл.39, ал.2 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи - общинска собственост, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
I. Изменя и допълва Решение № 46 по Протокол № 4 от проведено заседание на
28.01.2016г. на ОБС - Кубрат за Учредяване право на ползване върху поземлени
имоти в землище гр.Кубрат за настаняване на пчелни семейства, както следва:
1. Навсякъде в текста на Решение №46 по Протокол № 4 от проведено заседание
на 28.01.2016г. на ОБС – Кубрат, текстът „за срок от 5 години“ , да се замени „за
срок до 10 години“ по отношение на лицето - Найден Неделчев, като
продължи/удължи срока на договора за учредено право на ползване върху
недвижим общински поземлен имот № 000016, общинска собственост с площ от
2,151 дка /два дека сто петдесет и един кв.м./ в местността землище с. Тертер,
община Кубрат, ЕКАТТЕ 72337, при граници на имота: землищна граница, №
000053 – път II кл. на държавата, № 000042 – полски път на община Кубрат,
собственост на общината. Имотът е актуван като частна общинска собственост с
АКТ № 5758/13.01.2016г. вписан от служба по вписванията гр. Кубрат.
2. Задължава Кмета на Общината да направи съответните корекции в сключения
Договор за учредяване право на ползване, вписан в Службата по вписвания гр.
Кубрат под Акт № 160, том 2, Вх.рег.№ 522 от 23.02.2016г. с Найден Георгиев
Неделчев.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и на
областния управител на Област Разград в 7-двевен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд–Разград.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.

Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 1 (един).
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Изменение и допълнение на Решение № 121 по Протокол № 13 от проведено
заседание на 19.07.2016г. на ОБС - Кубрат за Учредяване право на ползване върху
поземлени имоти в землище гр. Кубрат за настаняване на пчелни семейства.
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат
Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете
предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
По точка единадесета двете съвместни подкрепят изменението и
допълнението на Решение № 121 по Протокол № 13 от проведено заседание на
19.07.2016г. на ОБС - Кубрат за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в
землище гр. Кубрат за настаняване на пчелни семейства.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
С 10 гласа „за“ членовете на нашите две комисии подкрепят изменение и
допълнение на Решение № 121 за настаняване на пчелни семейства.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Петров! Колеги, въпроси? Не виждам такива.
Зачитам имената по списък...
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

17
18
19
20
21

Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

за
за
отсъства
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 609
В Община Кубрат е постъпила Молба с Вх.№ УД-02-22-466/10.07.2019г. от
Десислав Стефанов за удължаване срока на Договор за учредяване на право на
ползване върху недвижим имот от общинския поземлен фонд с площ от 1 /един/ дка, в
подотдел 108 е, представляващ част от имот № 000009 с обща площ – 2739,885 /две
хиляди седемстотин тридесет и девет дка осемстотин осемдесет и пет кв. м./ дка в
землище с. Задруга, ЕКАТТЕ 30212, с НТП- широколистна гора, собственост на
община Кубрат, съгласно АЧОС 2358/09.11.2007г. Договорът е сключен след Решение
№ 121 по Протокол № 13 от 19.07.2016 г. на ОБС - Кубрат, вписан в Службата по
вписвания гр.Кубрат.
Г-н Стефанов има намерение да кандидатства по мярка 6.3 – Стартова помощ за
развитие на малки стопанства по Програмата за развитие на селските райони/20142020/, която предвижда минимален шест годишен срок на договора.
Видно от взетото решение № 121 по Протокол № 13 от проведено заседание на
19.07.2016г. на Общински съвет-Кубрат и сключеният в последствие договор са
изтекли три години, оставащият срок не е достатъчен за кандидатстване по проекта.
Срокът за прием на документите по мярката е от 28.06.2019г. до 30.09.2019г.
Съгласно чл.39 , ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, ал.2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи на
ОБС – гр. Кубрат, срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не
може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.
В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.39, ал.2, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост и
чл.39, ал.2 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи - общинска собственост, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
I. Изменя и допълва Решение № 121 по Протокол № 13 от проведено
заседание на 19.07.2016г. на ОБС - Кубрат за Учредяване право на ползване върху
поземлени имоти в землище гр.Кубрат за настаняване на пчелни семейства, както
следва:
1. Навсякъде в текста на Решение № 121 по Протокол № 13 от проведено заседание
на 19.07.2016г. на ОБС – Кубрат, текстът „за срок от 6 години“ да се замени „за
срок до 10 години“ по отношение на лицето по т.1.14. от същото решениеДесислав Стефанов, като продължи/удължи срока на договора за учредено право
на ползване върху недвижим общински поземлен имот върху площ от 1 /един/ дка,
в подотдел 108 е, представляващ част от имот № 000009 с обща площ – 2739,885

/две хиляди седемстотин тридесет и девет дка осемстотин осемдесет и пет кв. м./
дка в землище с. Задруга, ЕКАТТЕ 30212, с НТП-широколистна гора, собственост
на община Кубрат, съгласно АЧОС 2358/09.11.2007г.
2. Задължава Кмета на Общината да направи съответните корекции в сключения
Договор за учредяване право на ползване Акт № 3, том 3, Вх.рег.№ 3846 от
07.11.2016 г. с Десислав Иванов Стефанов.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и на
областния управител на Област Разград в 7-двевен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд –Разград.
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” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:
Предоставяне за управление на общински имот.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Комисиите подкрепят предоставянето за управление на общински имот.
Гласували: „за”- 10, „против” и „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Комисиите подкрепят предоставянето за управление на общински имот на
Областна дирекция „Земеделие” гр.Разград за нуждите на Общинска служба
земеделие гр.Кубрат за срок от 10 години.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване? Въпроси 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, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 610
На основание Решение № 173 от 21.12.2012 г. на Общински съвет-Кубрат с
Договор № 17-2/21.01.2013 г. Община Кубрат е представила за безвъзмездно
управление за срок от седем години на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Разград за
нуждите на Общинска служба земеделие гр.Кубрат част от общински имот в гр.Кубрат
ул.Цар Иван Асен ІІ № 3. Постъпило е искане УД-02-17-711 от 19.06.2019 г. от
Областна дирекция “Земеделие“ Разград за удължаване срока на договора с 10 години.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.14, ал.3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи-общинска собственост, Общинския съвет-Кубрат
Р Е Ш И:
1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 години, считано от
01.01.2020г. на Областна дирекция „Земеделие” гр.Разград за нуждите на Общинска
служба земеделие гр.Кубрат, част от общински имот и идентификатор 40422.504.297.1
по КК на гр.Кубрат, описан в АПОС № 4185 от 2012 г. с административен адрес
гр.Кубрат ул.Цар Иван Асен ІІ № 3, представляващ 6 стаи и коридор на първия етаж в
дясно от главния вход с обща площ 102,65 кв.м.

Всички разходи свързани с ползване на имота, разходи за текущ и основен
ремонт на предоставените помещения са за сметка ПОЛЗВАТЕЛЯ - Областна дирекция
„Земеделие” гр.Разград.
2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за
предоставяне на безвъзмездното управление на имота, описан в т.1, които в 3-дневен
срок от издаването, респективно подписването им, да предостави в Общинския съвет.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:
Учредяване право на ползване за устройване на постоянни пчелини върху имоти
от Общински горски фонд.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
По точка тринадесета се даде следното пояснение: г-жа Марийка Петкова
Иванова и г-жа Кремена Петкова Цветанова са се отказали. По този повод
комисиите подкрепят предложението за решение.
Гласували: „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
Г-жа Нурджихан Арифова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Те няма как да се откажат, те пчелините им са там на тази
територия, те искат не искат тука пак ще дойдат да ни кажат. За какво да се отказват?
Защото нямали да могат да влязат по подмярка 6.3. Пчелините им са настанени в тези...
Те са законни, те имат договори. Сега по-добре да не ги изключваме.
ГЮЛТЕН САДЪКОВА (Гл. експерт „ЗД“): Отказват се от дългосрочието...Не искат
за 10 години.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Ама къде ще си настанят пчелите тези хора....
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Петров, да чуем и Вашето становище...

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
При нас също е идентично. Изтеглени са исканията на г-жа Марийка Иванова и
г-жа Кремена Цветанова за ползване на 10-годишни договори. С 9 гласа „за“
подкрепяме учредяването на право на ползване за устройване на постоянни пчелини на
г-жа Бучукова и г-н Мехмед.
Г-жа Нурджихан Арифова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, само за сведение...двете госпожи са входирали
заявленията си на 19 юли, където твърдят, че се отказват да кандидатстват по тази
мярка. Както става ясно ще им подновяваме договорите за една година, а не както в
това решение сме упоменали за 10 години. С така направеното предложение и тяхно
искане двата кандидата да отпаднат, гласуването е поименно. Зачитам имената по
списък...
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил

14

Нурджихан Арифова-Мехмед

15
16
17
18
19
20
21

Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
не гласува
съгл. чл.37 от
ЗМСМА
за
за
за
за
отсъства
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 611
В Община Кубрат са постъпили 2 броя заявления от пчелари, които желаят да
сключат дългогодишни договори с общината за устройване на пчелини в горски

територии, тъй като имат намерение да кандидатстват по Подмярка 6.3 „Стартова
помощ за развитието на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020.
Заявленията са входирани в деловодството на общината, както следва:
1. Заявление с Вх.№ СД-03-03-54/12.07.2019 г. от Недка Бучукова, ЕГН
**********, с адрес: гр.Завет, ул. „Хан Крум“ №16А за ползване на 4000 /четири
хиляди кв.м./ кв.м. от поземлен имот с идентификатор 30065.204.1 от КК на гр.Завет,
одобрена със Заповед № РД-18-360/23.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК
с обща площ-485 128 кв.м /четиристотин осемдесет и пет хиляди сто двадесет и осем
кв.м/, при граници и съседи: 30065.204.2, 300065.204.202, 30065.203.3. Имота е
собственост на Община Кубрат, съгласно АЧОС № 2116/03.07.2006 г. , вписан в
Служба по вписванията гр.Кубрат под № 153, том V, Вх.рег.№ 1740 от 17.07.2006 г.
Недка Бучукова има регистриран пчелин с № 7330-0757 със 100 бр. пчелни семейства.
2. Заявление с Вх.№ СД-03-03-59/16.07.2019 г. от Орхан Мехмед,
ЕГН:**********, с постоянен адрес: с Тетово, общ.Русе, ул. „Бузлуджа“ № 10, който
желае да ползва 1000 кв.м., представляващи част от имот с идентификатор
40422.294.938 в землището на гр.Кубрат, ЕКАТТЕ 40422. За имота има съставен
АЧОС № 6807 от 24.04.2019г. вписан под № 118, том.3, вх.рег.№ 761 от 07.05.2019 г.,
дело 530, имотна партида 46593 на Служба по вписванията гр.Кубрат. Орхан Мехмед
има регистриран пчелин с № 7321-0663, съгласно Удостоверение за регистрация на
животновъден обект-Пчелин с № 101/14530 от 26.05.2016 г., издадено от ОДБХ-Разград
в който към момента се отглеждат 35 бр. пчелни семейства.
Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството (ЗП), пчелните семейства
могат да се настаняват върху земеделски земи или горски територии- общинска
собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни
семейства, общината учредява право на ползване, при условията регламентирани в
чл.13 от същия закон.
Съгласно чл.13 , ал.1 от ЗП право на ползване може да се учреди в полза на
заявителя, когато:
1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5
км;
2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м
от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от
3м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличие на плътна
ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м
под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват на самата ограда;
3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района
от органите на БАБХ.
Изискването по т.1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно
нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни медоносни видове.
И за двете заявления са изпълнени условията на чл.11, ал.2 от Закона за
пчеларството - притежават над 10 броя пчелни семейства.

В чл.13, ал.2 от Закона за пчеларството се регламентира кога и при какви
условия, по изключение не се прилага ограничението за отстояние от 2,5 км между
пчелините, определено в чл.11,ал.1,т.1 от същия закон, а именно – когато района е зает
от растителност с обилно нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни
медоносни видове не е небходимо да се спазва отстоянието в радиус от 2,5 км да не са
настанени повече от 50 броя пчелни семейства.
В тази връзка за имот с идентификатор 40422.294.938 в землището на гр.Кубрат,
ЕКАТТЕ 40422 е получено писмо с Изх.№ 128/11.06.2019 г. управителя на „Кубратска
гора“ ЕООД – инж.Хасанов, с който информира, че районът в имот с идентификатор
40422.294.938 в землището на гр.Кубрат е зает от растителност с обилно
нектароотделяне- акациеви и липови масиви.
За имота в гр.Завет са приложени заверени таксационни описания от
Горскостопански план на „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат, касаещи засегнатите
имоти, от които е видно, че в района има растителност с обилно нектароотделянеакациеви и липови масиви.
Съгласно редакцията на чл.71, ал.7 от Закона за горите „Учредяването на право
на ползване върху поземлени имоти в горски територии по чл.69, ал.3, както и
издаването на разрешение по чл.70, ал. 6 е безвъзмездно“.
След като са изпълнени условията на чл.11, ал.2 и чл.13, ал.2 и от Закона за
пчеларството, Общински съвет-Кубрат е в правото си да обсъди да разреши на
заявителите да разполагат на пчелни семейства в общински горски територии.
Правото на ползване върху поземлени имот в горски територии - общинска
собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за
пчеларството се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет. Във
връзка с приложението на специалния закон (Закон за пчеларството), чл.39, ал.3 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) предвижда в случаите, когато лицата, на
които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без
търг или конкурс. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не
може да бъде по-дълъг от 10 / десет/ години. Въз основа на решението на общинския
съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Воден от 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
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат за 2019 г. приета с Решение № 514 по Протокол № 51 от
31.01.2019 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, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ:

1.1. Част от имот с идентификатор 30065.204.1 от КК на гр.Завет в размер на
4000 /четири хиляди кв.м/ , целият с площ -485 128 кв.м /четиристотин осемдесет и пет
хиляди сто двадесет и осем кв.м/ с НТП- Друг вид дървопроизводителна гора;
1.2. Част от имот с идентификатор 40422.294.938 (четири нула четири две две
точка две девет четири точка девет три осем) в размер на 1000 кв.м. ( хиляда кв.м.) по
КК на гр.Кубрат, целият с площ 6047745/шест милиона четиридесет и седем хиляди
седемстотин четиридесет и пет кв.м. с начин на трайно ползване: смесена гора.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, т.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от
Закона за общинската собственост, чл.69, ал.3, т.2 и чл.71, ал.7 от Закона за горите,
чл.11,ал.1и ал.2, чл.12 и чл.13 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.2 от Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска
собственост Общинският съвет реши:
2.1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от
10 години за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството с
над 10 пчелни семейства, на:
2.1.1. Недка Минчева Бучукова, ЕГН 5808045057, с адрес: гр.Завет, ул. „Хан
Крум“ №16А за ползване на 4000 /четири хиляди кв.м./ кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 30065.204.1 от КК на гр.Завет, одобрена със Заповед № РД-18360/23.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК с обща площ-485 128 кв.м
/четиристотин осемдесет и пет хиляди сто двадесет и осем кв.м/, при граници и съседи:
30065.204.2, 300065.204.202, 30065.203.3. Имота е собственост на Община Кубрат,
съгласно АЧОС № 2116/03.07.2006 г. , вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат под
№ 153, том V, Вх.рег.№ 1740 от 17.07.2006 г. ;
2.1.2. Орхан Ахмед Мехмед, ЕГН 7006205084, с постоянен адрес: с Тетово,
общ.Русе, ул. „Бузлуджа“ № 10, който желае да ползва 1000 кв.м., представляващи част
от имот с идентификатор 40422.294.938 в землището на гр.Кубрат, ЕКАТТЕ 40422. За
имота има съставен АЧОС № 6807 от 24.04.2019г. вписан под № 118, том.3, вх.рег.№
761 от 07.05.2019 г., дело 530, имотна партида 46593 на Служба по вписванията
гр.Кубрат.
2.2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да издаде заповед и да сключи
договори за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за
устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството с лицата по
т.2.1.
Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и на
областния управител на Област Разград в 7-двевен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд –Разград.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.

(Г-жа Нурджихан Арифова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА.)

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:
Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на Община
Кубрат за земеделско ползване.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Относно точка четиринадесета комисиите са съгласни с така направеното
предложение за решение.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
С 10 гласа „за“ членовете на комисиите подкрепят така направеното
предложение за решение.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси желаещи за изказване? Не виждам
такива. 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

Име, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

19
20
21

Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

отсъства
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 612
Поради създалите се демографски и икономически условия и трайна тенденция
на обезлюдяване на Община Кубрат, интереса за закупуване имоти и строителство на
къщи в урбанизираните територии на общината е силно намалял. В потвърждение на
това са издадените разрешения за строеж за жилищни сгради в Община Кубрат, като за
последните няколко години те са: 2016 г.- 1 бр., 2017г. – 3 бр., 2018г. – 6 бр.
Това обуславя и наличие на общински пустеещи незастроени имоти в
регулационните граници на населените места в Община Кубрат. Има проявен интерес
към част от тях да бъдат ползвани за земеделски нужди.
На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет-Кубрат
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 3 години за земеделско
ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, както
следва:
- с.Божурово, УПИ №Х-133 от кв.5 с площ 899 кв.м.
- с.Задруга, УПИ №VI-251 от кв.7 с площ 740 кв.м.
- с.Задруга, УПИ №VII-251 от кв.7 с площ 780 кв.м.
- с. Задруга, част от ПИ №251, попадащ в УПИ № VIII от кв.7 с площ 960 кв.м.
- с.Задруга, част от ПИ №232 от кв.3 с площ 7600 кв.м., целият с площ 11150
кв.м.
- с. Горичево, УПИ № II-34 от кв.3 с площ 854 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № VII-39 от кв.3 с площ 785 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № VI-48 от кв.4 с площ 880 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № Х-155 от кв.4 с площ 890 кв.м.
- с. Горичево, УПИ № ХI-56 от кв.4 с площ 890 кв.м.
- с. Горичево, ПИ №320 от кв. 32 с площ 1511 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XII-234 от кв. 44 с площ 920 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIV-230 от кв. 44 с площ 1060 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIII-220 от кв. 45 с площ 1135 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIV-217 от кв. 45 с площ 1045 кв.м.
- с. Савин, УПИ №XIV-222 от кв. 45 с площ 950 кв.м.
- с. Точилари, част от УПИ №XII-66 от кв. 15 с площ 585 кв.м.
- с. Точилари, УПИ № VIII-201 от кв.27 с площ 745 кв.м.
- с.Юпер ПИ № 145 от кв.32 с площ 745 кв.м.

- с.Юпер част от УПИ № XIII-259 от кв.2 с площ 600 кв.м.
- с.Юпер УПИ №VIII-350,351 от кв.40 с площ 740 кв.м.
- с.Юпер УПИ №Х-375 от кв.60 с площ 925 кв.м.
- с.Юпер УПИ №XI-375 от кв.60 с площ 1015 кв.м.
2. Договорите за наем да се сключат с условие, че при проявен интерес за
закупуване на имота, същите могат да бъдат прекратени предсрочно.
3. Определя годишен наем от 60 (шестдесет) лв. на дка, приравнен с годишните
базисни наемни цени на ниви І категория на земя от Общинския поземлен фонд,
съгласно приложение 1 от Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските
земи от общинския поземлен фонд.
4. Отдаването под наем да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост
5. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе публичния търг, определи със
заповед спечелилите търга и сключи договор за наем на описаните в т.1 имоти, който в
3-дневен срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския
съвет.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:
Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от
Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание):
Двете комисиите дават съгласие да се отдават под аренда чрез публично
оповестен конкурс на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землището на
с. Мъдрево.
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.

ПАВЛИН ПЕТРОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от
съвместната им комисия):
Членовете на нашите две комисии подкрепят така направеното предложение за
отдаване под аренда на поземлени имоти. На комисии бяха направени някакви
предложения към общинската администрация...
Гласували: „за”- 10, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване относно
точка петнадесета от дневния ред? Не виждам такива. Зачитам имената по списък,
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, презиме и фамилия
Али Сюлейман
Анатоли Антонов
Бахтишен Османова
Беркант Мехмед
Билял Ахмед
Душка Петрова
Ерсин Ахмед
Ибрахим Яхов
Ива Димитрова
Майрям Апти
Милена Йорданова
Мюрсел Мюрсел
Наил Адил
Нурджихан Арифова-Мехмед
Павлин Петров
Пламен Петров
Сашко Минков
Хамза Чакър
Хюсеин Карасюлейман
Хюсеин Юмеров
Юзджан Фейзи

Гласувал (а)
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 613
Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) отдаването под наем или аренда на земите от общинския
поземлен фонд, се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от
общинския съвет, като въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се
сключва договор за наем или аренда, за срок не по-дълъг от 10 години.
В Община Кубрат е депозирано Заявление с Вх.№СД-03-03-47 от 12.06.2019 г.
от група жители на с.Мъдрево с инвестиционно намерение за създаване на трайни
насаждения в землището на с.Мъдрево.

Имотите към които е проявен интерес са маломерни имоти от общинския
поземлен фонд, както следва :
1. Имот с номер 431393 (четири три едно три девет три) с площ от 10,400 дка
(десет дка четиристотин кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6810 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.787 от
09.05.2019г., акт № 138, том 3, дело № 551, стр.46604
2. Имот с номер 431394 (четири три едно три девет четири) с площ от 8,912 дка
(осем дка деветстотин и дванадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6811 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.788 от
09.05.2019г., акт № 139, том 3, дело № 552, стр.46605
3. Имот с номер 431395 (четири три едно три девет пет) с площ от 8,016 дка
(осем дка шестнадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат,
местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване „др.неизп.нива”, категория
на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС № 6812 от 07.05.2019г.
вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.789 от 09.05.2019г., акт № 140, том
3, дело № 553, стр.46606
4. Имот с номер 431396 (четири три едно три девет шест) с площ от 9,243 дка
(девет дка двеста четиридесет и три кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6813 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.790 от
09.05.2019г., акт № 141, том 3, дело № 554, стр.46607
5. Имот с номер 431397 (четири три едно три девет седем) с площ от 9,230 дка
(девет дка двеста и тридесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6814 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.791 от
09.05.2019г., акт № 142, том 3, дело № 555, стр.46608
6. Имот с номер 431398 (четири три едно три девет осем) с площ от 8,145 дка
(осем дка сто четиридесет и пет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6815 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.792 от
09.05.2019г., акт № 143, том 3, дело № 556, стр.46609
7. Имот с номер 431399 (четири три едно три девет девет) с площ от 8,140 дка
(осем дка сто и четиридесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6816 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.793 от
09.05.2019г., акт № 144, том 3, дело № 557, стр.46610
8. Имот с номер 431400 (четири три едно четири нула нула) с площ от 9,314 дка
(девет дка триста и четиринадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6817 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.794 от
09.05.2019г., акт № 145, том 3, дело № 558, стр.46611

9. Имот с номер 431401 (четири три едно четири нула едно) с площ от 9,144 дка
(девет дка сто четиридесет и четири кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6818 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.795 от
09.05.2019г., акт № 146, том 3, дело № 559, стр.46612
10. Имот с номер 431402 (четири три едно четири нула две) с площ от 8,125 дка
(осем дка сто двадесет и пет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6819 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.796 от
09.05.2019г., акт № 147, том 3, дело № 560, стр.46613
11. Имот с номер 431403 (четири три едно четири нула три) с площ от 8,089 дка
(осем дка осемдесет и девет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6820 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.797 от
09.05.2019г., акт № 148, том 3, дело № 561, стр.46614
12. Имот с номер 431404 (четири три едно четири нула четири) с площ от 8,970
дка (осем дка деветстотин и седемдесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6821 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.798 от
09.05.2019г., акт № 149, том 3, дело № 562, стр.46615
13. Имот с номер 431405 (четири три едно четири нула пет) с площ от 8,882 дка
(осем дка осемстотин осемдесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6822 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.799 от
09.05.2019г., акт № 150, том 3, дело № 563, стр.46616
14. Имот с номер 431406 (четири три едно четири нула шест) с площ от 8,044 дка
(осем дка четиридесет и четири кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6823 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.800 от
09.05.2019г., акт № 151, том 3, дело № 564, стр.46617
15. Имот с номер 431407 (четири три едно четири нула седем) с площ от 8,187
дка (осем дка сто осемдесет и седем кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6824 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.801 от
09.05.2019г., акт № 152, том 3, дело № 565, стр.46618
16. Имот с номер 431408 (четири три едно четири нула осем) с площ от 9,112 дка
(девет дка сто и дванадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6825 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.802 от
09.05.2019г., акт № 153, том 3, дело № 566, стр.46619
17. Имот с номер 431409 (четири три едно четири нула девет) с площ от 9,102
дка (девет дка сто и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат,

местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване „др.неизп.нива”, категория
на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС № 6826 от 07.05.2019г.
вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.803 от 09.05.2019г., акт № 154, том
3, дело № 567, стр.46620
18. Имот с номер 431410 (четири три едно четири едно нула) с площ от 8,036 дка
(осем дка тридесет и шест кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6827 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.804 от
09.05.2019г., акт № 155, том 3, дело № 568, стр.46621
19. Имот с номер 431411 (четири три едно четири едно едно) с площ от 7,910 дка
(седем дка деветстотин и десет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6828 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.805 от
09.05.2019г., акт № 156, том 3, дело № 569, стр.46622
20. Имот с номер 431412 (четири три едно четири едно две) с площ от 9,083 дка
(девет дка осемдесет и три кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6829 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.806 от
09.05.2019г., акт № 157, том 3, дело № 570, стр.46623
21. Имот с номер 431413 (четири три едно четири едно три) с площ от 7,182 дка
(седем дка сто осемдесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6830 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.807 от
09.05.2019г., акт № 158, том 3, дело № 571, стр.46624
22. Имот с номер 431414 (четири три едно четири едно четири) с площ от 8,021
дка (осем дка двадесет и един кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6831 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.808 от
09.05.2019г., акт № 159, том 3, дело № 572, стр.46625
23. Имот с номер 431415 (четири три едно четири едно пет) с площ от 7,094 дка
(седем дка деветдесет и четири кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6832 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.809 от
09.05.2019г., акт № 160, том 3, дело № 573, стр.46626
24. Имот с номер 431416 (четири три едно четири едно шест) с площ от 4,542 дка
(четири дка петстотин четиридесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6833 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.810 от
09.05.2019г., акт № 161, том 3, дело № 574, стр.46627
25. Имот с номер 431417 (четири три едно четири едно седем) с площ от 5,171
дка (четири дка петстотин четиридесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“,, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с

АЧОС № 6834 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.811
от 09.05.2019г., акт № 162, том 3, дело № 575, стр.46628
Трябва да се посочи, че гореописаните имоти са новообразувани от бивш лозов
масив. Същите от години не се обработват и е необходимо да се изкоренят лозовите
коренища, да бъдат изчистени от храсти и единични дървета. За да има интерес към тях
е целесъобразно първите две стопански години бъдещите наематели да бъдат
освободени от плащане на наем.
Ефектът от реализиране на инвестиционните намерения за общината ще бъде в
икономически и в социален аспект.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ , чл. 4, ал.1 от Закон за аренда в земеделието и чл.13, ал.3 и чл.14
от Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд на ОбС –Кубрат, Общински съвет-Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се обяви конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи
от общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения за срок от 10
стопански години, считано от 01.10.2019г., за следните имоти:
1.1. Имот с номер 431393 (четири три едно три девет три) с площ от 10,400 дка
(десет дка четиристотин кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6810 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.787 от
09.05.2019г., акт № 138, том 3, дело № 551, стр.46604
1.2. Имот с номер 431394 (четири три едно три девет четири) с площ от 8,912 дка
(осем дка деветстотин и дванадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6811 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.788 от
09.05.2019г., акт № 139, том 3, дело № 552, стр.46605
1.3. Имот с номер 431395 (четири три едно три девет пет) с площ от 8,016 дка
(осем дка шестнадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат,
местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване „др.неизп.нива”, категория
на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС № 6812 от 07.05.2019г.
вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.789 от 09.05.2019г., акт № 140, том
3, дело № 553, стр.46606
1.4. Имот с номер 431396 (четири три едно три девет шест) с площ от 9,243 дка
(девет дка двеста четиридесет и три кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6813 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.790 от
09.05.2019г., акт № 141, том 3, дело № 554, стр.46607
1.5. Имот с номер 431397 (четири три едно три девет седем) с площ от 9,230 дка
(девет дка двеста и тридесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6814 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.791 от
09.05.2019г., акт № 142, том 3, дело № 555, стр.46608

1.6. Имот с номер 431398 (четири три едно три девет осем) с площ от 8,145 дка
(осем дка сто четиридесет и пет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6815 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.792 от
09.05.2019г., акт № 143, том 3, дело № 556, стр.46609
1.7. Имот с номер 431399 (четири три едно три девет девет) с площ от 8,140 дка
(осем дка сто и четиридесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6816 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.793 от
09.05.2019г., акт № 144, том 3, дело № 557, стр.46610
1.8. Имот с номер 431400 (четири три едно четири нула нула) с площ от 9,314
дка (девет дка триста и четиринадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6817 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.794 от
09.05.2019г., акт № 145, том 3, дело № 558, стр.46611
1.9. Имот с номер 431401 (четири три едно четири нула едно) с площ от 9,144
дка (девет дка сто четиридесет и четири кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6818 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.795 от
09.05.2019г., акт № 146, том 3, дело № 559, стр.46612
1.10. Имот с номер 431402 (четири три едно четири нула две) с площ от 8,125
дка (осем дка сто двадесет и пет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6819 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.796 от
09.05.2019г., акт № 147, том 3, дело № 560, стр.46613
1.11. Имот с номер 431403 (четири три едно четири нула три) с площ от 8,089
дка (осем дка осемдесет и девет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6820 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.797 от
09.05.2019г., акт № 148, том 3, дело № 561, стр.46614
1.12. Имот с номер 431404 (четири три едно четири нула четири) с площ от 8,970
дка (осем дка деветстотин и седемдесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6821 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.798 от
09.05.2019г., акт № 149, том 3, дело № 562, стр.46615
1.13. Имот с номер 431405 (четири три едно четири нула пет) с площ от 8,882
дка (осем дка осемстотин осемдесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ
49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6822 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.799 от
09.05.2019г., акт № 150, том 3, дело № 563, стр.46616
1.14. Имот с номер 431406 (четири три едно четири нула шест) с площ от 8,044
дка (осем дка четиридесет и четири кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,

общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6823 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.800 от
09.05.2019г., акт № 151, том 3, дело № 564, стр.46617
1.15. Имот с номер 431407 (четири три едно четири нула седем) с площ от 8,187
дка (осем дка сто осемдесет и седем кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6824 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.801 от
09.05.2019г., акт № 152, том 3, дело № 565, стр.46618
1.16. Имот с номер 431408 (четири три едно четири нула осем) с площ от 9,112
дка (девет дка сто и дванадесет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6825 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.802 от
09.05.2019г., акт № 153, том 3, дело № 566, стр.46619
1.17. Имот с номер 431409 (четири три едно четири нула девет) с площ от 9,102
дка (девет дка сто и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат,
местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване „др.неизп.нива”, категория
на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС № 6826 от 07.05.2019г.
вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.803 от 09.05.2019г., акт № 154, том
3, дело № 567, стр.46620
1.18. Имот с номер 431410 (четири три едно четири едно нула) с площ от 8,036
дка (осем дка тридесет и шест кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6827 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.804 от
09.05.2019г., акт № 155, том 3, дело № 568, стр.46621
1.19. Имот с номер 431411 (четири три едно четири едно едно) с площ от 7,910
дка (седем дка деветстотин и десет кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6828 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.805 от
09.05.2019г., акт № 156, том 3, дело № 569, стр.46622
1.20. Имот с номер 431412 (четири три едно четири едно две) с площ от 9,083
дка (девет дка осемдесет и три кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6829 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.806 от
09.05.2019г., акт № 157, том 3, дело № 570, стр.46623
1.21. Имот с номер 431413 (четири три едно четири едно три) с площ от 7,182
дка (седем дка сто осемдесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6830 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.807 от
09.05.2019г., акт № 158, том 3, дело № 571, стр.46624
1.22. Имот с номер 431414 (четири три едно четири едно четири) с площ от 8,021
дка (осем дка двадесет и един кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №

6831 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.808 от
09.05.2019г., акт № 159, том 3, дело № 572, стр.46625
1.23. Имот с номер 431415 (четири три едно четири едно пет) с площ от 7,094
дка (седем дка деветдесет и четири кв.м.) в землището на с.Мъдрево с ЕКАТТЕ 49518,
общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно ползване
„др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧОС №
6832 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.809 от
09.05.2019г., акт № 160, том 3, дело № 573, стр.46626
1.24. Имот с номер 431416 (четири три едно четири едно шест) с площ от 4,542
дка (четири дка петстотин четиридесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6833 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.810
от 09.05.2019г., акт № 161, том 3, дело № 574, стр.46627
1.25. Имот с номер 431417 (четири три едно четири едно седем) с площ от 5,171
дка (четири дка петстотин четиридесет и два кв.м.) в землището на с.Мъдрево с
ЕКАТТЕ 49518, общ.Кубрат, местност „ БАЛЪК АРКАСЪ“,, с начин на трайно
ползване „др.неизп.нива”, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с
АЧОС № 6834 от 07.05.2019г. вписан в Служба по вписванията гр.Кубрат с вх. рег.811
от 09.05.2019г., акт № 162, том 3, дело № 575, стр.46628
2. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично
оповестен конкурс при следните условия:
2.1 До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, които
отговарят на следните условия:
2.1.1 да са регистрирани земеделски производители по Наредба №3/1999г за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл.изм.- ДВ,
БР.31/20115 г, в сила от 28.04.2015г);
2.1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по
ликвидация съобразно действащото българско законодателство;
2.1.3 нямат парични задължения по местни данъци и такси и други задължения
към общината, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване
на задълженията;
2.1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Кубрат;
3. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:
3.1 Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на
50,00 /петдесет/ лева на декар. Годишното арендно плащане да се индексира всяка
календарна година с процент, равен на общия инфлационен индекс на потребителските
цени на годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от
Националния статистически институт (НСИ).
3.2 Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат
не по-късно от първият работен ден, след започване на стопанската година 1-ви (първи)
октомври, а за първата година– при подписване на договора;
3.3 Земеделската земя да се предостави за създаване на трайни насаждения и да
се ползва по това предназначение за целия срок на договора;
4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс:
4.1 Размер на арендното плащане с относителна тежест – до 50 точки;
4.2 Размер на инвестицията - до 50 точки; Общ сбор 100 точки

5. Определя гратисен период за първите две стопански, във връзка с вложените
средства за почистване на имотите.
6. Възлага на Кмета на община Кубрат да проведе конкурса по реда, предвиден в
раздел ІІІ.Организиране и провеждане на публично оповестени конкурси на Наредба 16
за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на
ОбС-Кубрат и да сключи договор за аренда с кандидата, спечелил конкурса.
Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и
Областения управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
им пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА:
РАЗНИ.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Има постъпило питане с Вх. № УД – 01-11-62/12.07.2019г. от
инж. Светлан Бонев – кмет на кметство Каменово. Въпросът му е:
„Жителите на с. Каменово ме питат колко пари от бюджета на Община Кубрат са
платени по делата с фирма „ЕКО-2015“ от гр. Варна за адвокатски хонорари и
съдебни такси? Предполагам, че и други жители на Общината се интересуват как се
харчат техните пари.“
Това е питането на кмета кметство Каменово. Г-н Кмете, заповядайте за отговор.
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Г-н Бонев, наистина аз поразпитах малко хора, жителите
на с. Каменово наистина питат колко пари са изхарчени. Има една Наредба №1 от
09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Чл. 1. Размерът
на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно
договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от
определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ. Няма да
изчета цялата наредба. При интерес от 1-10 милиона – 21 530лв. + 1% за горницата над
1 млн. Нашият интерес в договора е 5 877 504лв. Вие сте инженер човек, би трябвало да
си направите сметката колко е минималният адвокатски хонорар. Откъдето не може да
договаряш нищо надолу. На публичното обсъждане имаше въпрос от Ваша страна, че
за село Каменово за 2018г. – капиталови разходи - 0лв. Със собствени средства е
ремонтирана стаята, т. нар. „За полицая“. Със собствени средства е ремонтирана,
чакалнята е обновена. Със собствени средства са обърнати прозорците от ремонта на
фирма „Дунав“ от 2016г. Само за сведение – 2016г. около 19 000лв. асфалтиране. За
2018г. – 28 000 лв.. Няма да направим сравнение с другите населени места, да не
настройваме колегите един срещу друг. Това, че в капиталовите разходи не е отразено,
не значи, че нищо не е правено. Река Топчийска вече има проект. Аз разбирам

предизборната треска Ви е хванала, но не може да кажете, че за село Каменово не е
правено нищо, че в с. Каменово не е направена детска или спортна площадка... На
публичното обсъждане имахте такъв въпрос. „Аз нямам площадка, детска градина, аз
нямам ... само Каменово няма нищо...2018г. пълен банкрут – 0 “.
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Г-н Кмет, пак казвам,
въпросът ми е конкретен, точен и ясен. Колко публични средства са изхарчени по
разходи по делото с фирма „ЕКО-15“?
АЛКИН НЕБИ: Аз Ви отговарям по наредба.
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Колко е?
АЛКИН НЕБИ: Вие си направете сметката.
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Как да си направя сметката?
От къде да си направя, аз да не съм баба Ванга.
АЛКИН НЕБИ: При интерес от 1-10 милиона...21 000лв. ....
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Ама Вие ми кажете
конкретно ... Ако няма да отговорите, кажете, че няма да отговорите.
АЛКИН НЕБИ: 21 000лв. + 1 % за горницата – това е минимума. Какво да Ви
отговарям повече...
ПАВЛИН ПЕТРОВ: Кажете сумата наистина, защо ние трябва да смятаме.
АЛКИН НЕБИ: Сумата е различна за различните адвокати. Общата сума е около 4045 000лв. Не съм ги изчислявал.
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Изчислете ги.
АЛКИН НЕБИ: Добре.
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Искам писмен отговор. Г-н
Председател ... Искам писмен отговор с точните цифри.
АЛКИН НЕБИ: 3 пъти по 50 000лв. за гаранция, от които две са върнати, днес или
утре чакаме третата гаранция, която трябва да ни се върне. Едно адвокатско дружество
– 22 000лв. , едно адвокатско 1 200 лв., едно адвокатско 10 000 лв., едно адвокатско 9
000 лв. Като имената не ги зачитам, защото различните адвокатски дружества различни
дейности правиха. Едните обжалваха решенията на ЧСИ, обжалвахме в Окръжен съд,
варненски съд. Чакаме окончателният доклад от Сметна палата, който ще бъде качен на
сайта на Общината и ако има някакви прегрешения и грешки. Сметна палата ще ги
отрази. Благодаря за вниманието!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бонев, получихте необходимите цифри. Имате право на
съвещателен глас за това, което сте задали като въпрос. Да не зачитам правилника, само
по конкретния зададен въпрос. Заповядайте!
Инж. СВЕТЛАН БОНЕВ (Кмет на кметство Каменово): Неслучайно зададох този
въпрос и не получих отговор, както всички чухте. Затова молбата ми е да получа
писмен отговор на зададеният въпрос с всички конкретни цифри. Въпроса съм го задал,
защото стана шест месеца в Общинският съвет и в цялата община, никой не излезе да
каже „Кой е виновен и защо са плащани тези пари, защо Общината е осъдена по това
дело?“. Аз исках по този начин да предизвикам във Вас дебат, не да чакаме
компетентните органи след 3 години да си дадат мнението. Същото се отнася и за
дълга, който беше поет и към „Енерго-ПРО“. Но тъй като Вие нямате желание за дебат,
аз искам конкретен отговор на моите въпроси. А какво ще правя с тях, г-н Кмете, си е
мой личен въпрос. Имам право да знам цифрите.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Бонев. Заповядайте за отговор.
АЛКИН НЕБИ: Мисля, че за дълга Общински съвет взе решение на извънредни
заседания. И за „ЕКО“ и В и К. Аз не мога да разбера. Нито нещо скришно сме
направили, нито сме взели на тъмно решения. Винаги е имало дебат, винаги е имало
решение на Общински съвет. От 1 400 000лв. (преди две три сесии го повторих) са
платени 1 217 000лв.. Разликата е върната на „Д банк“, защото те са целеви средства и
ние нямаме право да ги харчим. Оттам ни пада и главницата и лихвата по месец. В
момента имаме усвоен кредит за 2 600 000 лв. за покриване нуждите на В и К към
„Енерго-Про“, но ни бъркат едни 39 000лв., които са останали главница и затова имаме
наше предложение. С председателя Юмеров имахме среща с „Енерго-Про“ да закупят
трафопостовете. За разликата от тези 39 000лв. Това са в Мъдрево, болницата, Бисерци
и Винпром – четирите трафопоста. Нищо, че със закон не искат, нищо че едно време са
решили да ги купуват, сега ние ги натискаме и притискаме, само и само купят тези
трафопостове за разликата от 39 000лв. Иначе 2 600 000 лв. са в сметката на община
Кубрат. Но плащайки ги, ние пак не може да теглим чертата с „Енерго-Про“. Имаше
комисия, ходиха, обикаляха и в момента сме на оценяване. Процедурата е, те дават
една оценка, ако не им харесва, накрая КЕВР казва средната цена на един трафопост.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, ако няма други въпроси и
желаещи за изказване, искам да преминем към по-хубавата част относно събирането на
дарителската кампания за възстановяване на детската площадка от 0 до 3 год. в парк
Омол. От всички 21 един съветника, 20 са оставили сумата, няма да назова, кой не си е
свършил работата, но има време. Имаме оферти за съответните уреди и пързалки, вече
както ги назовем. С колежката ще изберем необходимите. Заповядайте!
ИВА ДИМИТРОВА: ... Ще помоля със съгласието на останалите колеги да направим
запитване, когато е възможно. И понеже г-жа Петрова предложи това да е русенска
фирма, моля, ако може в рамките на два три дена...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е по-лесната част, по-важното е, че събрахме сумата. Ако
няма други въпроси, колеги, закривам редовното заседание на Общински съвет-Кубрат.
Благодаря Ви! Заповядайте извън протокола!
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/П/
/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ /
ПРОТОКОЛИСТ:

............../п/...............
/ Х. Топал /

