ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019г. – 2023г.
=======================================================
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№ 13
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 25.11.2020 г. /сряда / в 14:00
часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл.
23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/Мандат 2019г.-2023г./.
Присъстваха: 19 общински съветници.
Отсъства: Веселин Алеков.
Присъстваха още: Алкин Неби - кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз – зам.кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.-кмет на Община Кубрат, служители в
общинска администрация, кметове на кметства, Снежана Москова – Председател на
Общинската избирателна комисия - Кубрат и медии.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми Кмет на Община Кубрат,
Уважаеми Заместник-кметове на Община Кубрат,
Уважаеми Кметове по населени места,
Представители на общинската администрация, гости и представители на медиите,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – гр.
Кубрат, което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА). В залата присъстват 18 /осемнадесет/ общински
съветници. Имаме кворум. Може да вземаме законови решения на днешното редовно
заседание.
/В залата влезе Ибрям Ялама – общински съветник от ПП „Движение за права и
свободи“ и
с неговото присъствие, броят на общинските съветници става 19
/деветнадесет//.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преди да преминем към дневния ред, искам да дам думата на
Председателя на Общинската избирателна комисия Кубрат – госпожа Снежана Москова, за
да прочете Решение № 188-МИ на Общинската избирателна комисия /ОИК/ от 12.11.2020 г.
Имате думата, госпожо Москова. Заповядайте!
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Госпожа Снежана Москова – Председател на ОИК – Кубрат, прочете Решение № 188-МИ
на ОИК – Кубрат от 12.11.2020 г., с което е обявен за избран за общински съветник в
Общински съвет - гр. Кубрат, от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ – Али Закифов.
СНЕЖАНА МОСКОВА: И да допълня нещо, може ли?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Заповядайте!
СНЕЖАНА МОСКОВА: Съгласно т. 2 от Решение № 2884-МИ на Централната
избирателна комисия от 03.11.2015г., което не е отменено и е валидно: „Ако общинският
съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви
това с писмено заявление пред Общинската избирателна комисия“. До Общинската
избирателна комисия до момента не е постъпвало такова писмено заявление, нито по
електронна поща, нито по Български пощи, аз проверих преди да дойда, нито по някаква
куриерска фирма. Няма постъпило такова заявление.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, госпожо Москова! Както е видно и в залата, избраният
общински съветник, който трябваше да положи клетва в днешното заседание, не присъства.
Заседанието е свикано съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, което се провежда днес - на
25.11.2020 г. /сряда / в 14:00 часа - не по-късно от един месец след постановяването на
решението на ОИК – Кубрат по чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. Новоизбраният общински съветник
не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и което ни кара да преминем към
дневния ред.
Колеги, спрямо предварителния дневен ред, който разгледахме на комисии, искам да
внеса някои корекции, позовавайки се на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация /Мандат 2019г.-2023г./. В чл. 91 от името на вносителя ще изтегля точка
седма от дневния ред, касаеща: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на
пчелин върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. Както и вчера на
комисии стана ясно, че иска доизясняване и доразглеждане тази точка и евентуално
предложена в следващи заседания на Общински съвет - Кубрат. Колеги, спрямо дневния ред,
предложение, изказвания? Не виждам. Който е съгласен с така предложения вид да отпадне
точка седма от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка...

Проведе се гласуване...
Общинският съвет - Кубрат, с 19 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” няма, прие
следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Финансиране на временен недостиг на средства с временен Алкин Неби –
безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди Кмет на Община
средства (набирателна сметка).
Кубрат

2.

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише
Записи на заповед без протест и без разноски в полза на
МТСП-ЕСФ-ОПРЧР за обезпечаване на авансово плащане в
размер на 20% от стойността по Административен договор за
Алкин Неби –
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Кмет на Община
BG05MOP001-2.004-0025-C03., сключен между Община Кубрат
Кубрат и МТСП ЕСФ- ОП “Развитие на човешките ресурси“
2014-2020г.
за проект „Предоставяне на интегрирани
социални услуги за деца и родители от уязвими групи в
Община Кубрат.

3.

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише
Записи на заповед без протест и без разноски в полза на
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от
стойността на Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.0300008-C01/2019 от 16.10.2019 г. за проект „Доставка и монтаж
на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий
- 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат” по мярка 7.2 Алкин Неби –
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или Кмет на Община
разширяването на всички видове малка по мащаби Кубрат
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони.

4.

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише
Записи на заповед без протест и без разноски в полза на
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за Алкин Неби –
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от Кмет на Община
стойността на Административен договор за предоставяне на Кубрат
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.0300010-C01/20.11.2019 г. за проект „Обзавеждане на спални
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помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав,
община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и
занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари,
община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и
занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат;
Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ
„Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат” по мярка 7.2
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони.

5.

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише
Записи на заповед без протест и без разноски в полза на
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от
стойността на Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060- Алкин Неби –
0001-C01/05.03.2020 г. за проект „Кубрат древен и млад – да Кмет на Община
пренесем традициите през времето” по процедура Кубрат
BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: мярка 19.2 - 05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност,
традиции, култура и природа” мярка, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи
на целите на регламента, финансирани от ЕЗФРСР.

6.

Продажба на поземлен имот на собственика на законно Алкин Неби –
Кмет на Община
построена сграда в с. Равно.
Кубрат

7.

Кандидатстване с проектно предложение ,,Обществена
трапезария - Кубрат“ пред Фонд ”Социална закрила” и Алкин Неби –
разкриване на социална услуга “Обществена трапезария“ Кмет на Община
като местна дейност, считано от 04.01.2021г., с капацитет Кубрат
150-лица.

8.

Застраховане на имоти частна общинска собственост.

9.

Женифер Пойраз
– Зам.-кмет на
Община Кубрат

Разрешаване за изработване на / ПУП-ПП / част от КПИИ Алкин Неби –
за обект: Изграждане на кабелна захранваща линия НН1кV Кмет на Община
за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ Кубрат
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№1057 на Път II-49 ,, Старо Село-Задруга” км 85+270, част от
електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние
за превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки
автомобили с обща технически допустима максимална маса
до 3,5 т. /електронна винетка/.
10.

РАЗНИ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Дневният ред е приет. Преминаваме към точка
първа, по която докладва господин Неби. Заповядайте!
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от
наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).
Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат
АЛКИН НЕБИ: Благодаря, Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Кубрат,
Уважаеми Заместник – кметове на Община Кубрат, Уважаеми Общински съветници,
Уважаеми Кметове по населени места, администрация, медия!
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Нека да чуем становища на двете
съвместни комисии, които заседаваха Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Господин Байрактаров,
заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Членовете на постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за
решение:
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата на двете
съвместни комисии, които заседаваха - на Комисията по координация и управление на
стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по
законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка първа от дневния ред, членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка първа от дневния ред?
Желаещи за изказвания? Не виждам... Колеги, на днешното заседание всички точки ще се
гласуват поименно. Първа точка. Зачитам имената по списък…
Проведе се поименно гласуване…
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

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

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 145
През 2020 г. Община Кубрат управлява редица проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз. По част от тези проекти има изискване да бъде извършено
предварително разплащане с доставчиците и изпълнителите след като размерът на
авансовите и междинните плащания по проектите достигнат определен процент от общите
допустими
разходи,
съфинансирани
по
съответните
оперативни
програми.
Възстановяването на средствата става след представяне пред Управляващите органи на
технически доклади и отчети за извършените разходи. Временният недостиг на средства до
края на м. Декември 2020 г. по проект № BG05M9OP001-2018-0038 „За по-добър живот в
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община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“, проект №BG05M9OP001-2.101-0034
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 3", проект
№2014BGO5M9O01-1.2014.001-C0005 „Нова възможност за младежка заетост“, Проект
„Обучения и заетост“ и проект № BG05M9OP001-2.004-0025 „Предоставяне на
интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”,
които се осъществяват с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси
2014-2020”, е в размер на приблизително 450 000 лв. Верифицирането на разходите ще бъде
извършено в рамките на 90 дни от датата на подаване на искането за плащане. Община
Кубрат по част от проекти е достигнала максимално допустимия процент от 80% за
подаване на авансово и междинни искания за плащане. Окончателно искане за плащане ще
бъде подадено след приключване на дейностите по проектите, а именно след 31.12.2020 г.
Разходите по посочените проекти се очаква да бъдат верифицирани и възстановени от
Управляващия орган през бюджетната 2021 година. Община Кубрат не разполага със
собствени приходи за финансиране на временния недостиг на средства за покриване на
разходите по проект № BG05M9OP001-2018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат
чрез приобщаване на уязвими групи“, проект №BG05M9OP001-2.101-0034 "Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 3", проект №2014BGO5M9O011.2014.001-C0005 „Нова възможност за младежка заетост“, проект „Обучения и заетост“ и
проект № BG05M9OP001-2.004-0025 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за
деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”, които се осъществяват с
финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Поради тази
причина е необходимо ползването на временен безлихвен заем от наличностите по
сметките за чужди средства на Община Кубрат (набирателна сметка) в размер до 380 000
лв. (словом: триста и осемдесет хиляди лева).
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА във връзка с
чл.104, ал.1, т.5 и ал.4, чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.5, ал.1, т.9
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Кмета на Община Кубрат при крайна необходимост да
ползва временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди средства
(набирателна сметка) на Община Кубрат в размер до 380 000 лв. (словом: триста и
осемдесет хиляди лева) за авансово финансиране на плащания по проект №
BG05M9OP001-2018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на
уязвими групи“, проект №BG05M9OP001-2.101-0034 "Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания - компонент 3", проект №2014BGO5M9O01-1.2014.001-C0005
„Нова възможност за младежка заетост“, проект „Обучения и заетост“ и проект №
BG05M9OP001-2.004-0025 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и
родители от уязвими групи в Община Кубрат”, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
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2. Определя срок за погасяване на временния безлихвен заем – до 30.06.2021
г., в случай, че не бъдат верифицирани и възстановени разходите по посочените
проекти от Управляващия орган. Срокът за погасяване на временния безлихвен заем
се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от
Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да
превишава края на бюджетната година.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да отрази промените по бюджета на
Община Кубрат и по съответните параграфи на Единната бюджетна класификация за
2020 г.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение
на решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 4
(четирима), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря. С петнадесет гласа „За“ точка първа е приета, колеги.
Преминаваме към точка втора от дневния ред, по която докладва кметът на Община Кубрат
господин Алкин Неби! Заповядайте!

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест
и без разноски в полза на МТСП-ЕСФ-ОПРЧР за обезпечаване на авансово плащане в
размер на 20% от стойността по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05MOP001-2.004-0025-C03., сключен между
Община Кубрат и МТСП ЕСФ- ОП “Развитие на човешките ресурси“2014-2020г за
проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими
групи в Община Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат
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Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, становища
на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура,
спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):

ПО ТОЧКА ВТОРА:
По точка втора след проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, нека да чуем и
вашите две становища - на Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
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ПО ТОЧКА ВТОРА:
По точка втора от дневния ред, общинските съветници, членуващи в двете постоянни
комисии, подкрепят така направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси по точка втора от дневния ред? Не
виждам желаещи за изказвания или въпроси. Гласуването е поименно…
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 146
Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05MOP001-2.004-0025-C03 по проект „Предоставяне
на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община
Кубрат процедура BG05M9OP001-2.001 -Услуги за ранно детско развитие, Приоритетна ос
2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на ОП “Развитие на
човешките ресурси“2014-2020г.
Цел на проекта:
1. Разширяване обхвата на социалните услуги от комплексен тип в местната общност за
подобряване готовността на децата от 0 до 7 години за включване в образователната система;
2. Създаване на местна мрежа за социална подкрепа и формиране на родителски умения
сред уязвими социални групи;
3. Подобряване материалната база в Общината за повишаване качеството на услугите,
свързани с грижата и развитието на децата от 0 до 7 години от уязвими социални групи
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на
бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски
умения",
 "Семейно консултиране и подкрепа"
 "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с
деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на
детска градина"


Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на
училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване
на летни групи/училища
 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез
подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по
превенция на заболяванията.
Крайният срок за изпълнение на проекта е до 31.12.2021 г.
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Предвид на този срок е необходимо да се допусне предварително изпълнение на
настоящето решение.
Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05MOP001-2.004-0025-C03 по проект „Предоставяне на интегрирани
социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат процедура
BG05M9OP001-2.001 -Услуги за ранно детско развитие, Приоритетна ос 2: Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване на ОП “Развитие на човешките
ресурси“2014-2020г, сключен между МТСП ЕСФ - ОП “Развитие на човешките ресурси “ и
община Кубрат, седалище и адрес на управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград,
ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС №
BG000505846, представлявана от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Общинският съвет –
гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на МТСП в размер на 68 412,80 лв.
(шестдесет и осем хиляди , четиристотин и дванадесет лева и осемдесет стотинки) за
осигуряване на авансово плащане в размер на 20% от заявения Административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05MOP001-2.004-0025-C03 ,
сключен между Община Кубрат и МТСП за проект „Предоставяне на интегрирани
социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат процедура
BG05M9OP001-2.001 -Услуги за ранно детско развитие, Приоритетна ос 2: Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване на ОП „Развитие на човешките ресурси
“ 2014-2020 г.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
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.
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Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, ви колеги! С деветнадесет гласа „За“, точка втора е
приета. Преминаваме към следваща точка от дневния ред – точка трета, по която докладва
господин Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест
и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от 16.10.2019 г. за проект „Доставка и монтаж на
столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община
Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските
райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат.
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, становища на комисиите.
Господин Байрактаров, нека да чуем становището на двете съвместни комисии - Комисията
по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка трета, членовете на постоянните комисии, подкрепят така направеното
предложение за решение:
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, нека да
чуем становищата на двете съвместни комисии - на Комисията по координация и
управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и
Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка трета от дневния ред, членовете на постоянните комисии, подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка трета от дневния ред?
Не виждам… Подлагам на гласуване. Зачитам имената по списък…

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

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

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

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 147
Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от 16.10.2019 г. по
проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
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местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд
за развитие на селските райони.
Общата стойност на инвестицията е 35 225,00 лв., от които 31 702,50 лв. европейско и
3 522,50 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е повишаване качеството на услугите в областта на културата
чрез модернизиране на зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“ в гр.
Кубрат, чрез доставка и монтаж на 350 бр. съвременни ергономични тапицирани столове с
негорима дамаска, отговарящи на европейските норми за безопасна употреба. Целта е
директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и
културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално
приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения”
от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на
живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални
и културни ресурси”.
С реализирането на инвестиционния проект се модернизира материалната база на НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий - 1891“ в гр. Кубрат, което повишава качеството на
предоставяните услуги в сферата на културата.
Към настоящия момент зрителните столове са доставени и монтирани и е необходимо
община Кубрат като бенефициент по проекта да подготви и подаде пред Държавен фонд
„Земеделие“ Заявка за авансово плащане, за да може да извърши плащане към изпълнителя,
което налага допускане на предварително изпълнение на настоящото решение.
Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12/25.07.2016 г.
на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба №
22/14.12.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 5, ал. 1, т. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от
16.10.2019 г. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на
СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат”, сключен между Държавен
фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община Кубрат, седалище и адрес на
управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК по
БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС № BG000505846, представлявана от
Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 17 612,50 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и дванадесет лева и петдесет
стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от 16.10.2019 г., сключен между Община Кубрат,
ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Доставка и монтаж на
столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат,
община Кубрат”, изпълняващ се по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(съгласно Приложение 1);
2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 3 522,50 лв. (три хиляди петстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки) за
обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от 16.10.2019 г., сключен между Община Кубрат,
ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Доставка и монтаж на
столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат,
община Кубрат”, изпълняващ се по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(съгласно Приложение 2);
3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008-C01/2019 от 16.10.2019
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”;
4. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен договор за
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0008C01/2019 от 16.10.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му,
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
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” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка трета е приета единодушно с деветнадесет гласа „За“.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, идентична на трета точка. Заповядайте,
господин Неби!
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест
и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г. за проект „Обзавеждане на спални
помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат;
Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с.
Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ
„Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в
ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат” по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат - Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, становища на комисиите…
Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете съвместни комисии - Комисията
по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
След проведени дискусии по точка четвърта, членовете на комисиите подкрепят
така направеното предложение за решение:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, нека да чуем
становищата на двете съвместни комисии - на Комисията по координация и управление на
стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по
законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка четвърта от дневния ред, членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ–7 членна комисия:

КЗЕОРМС – 7 членна комисия:

Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;

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

„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, госпожо Борисова! Колеги, въпроси, желаещи за
изказвания по точка четвърта от дневния ред? Не виждам ... Преминаваме към гласуване.
Зачитам имената ви по списък...
Проведе се поименно гласуване…

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

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

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

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.
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Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 148
Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г. по
проект „Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с.
Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ
„Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални
помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка на
оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат” по
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на инвестицията е 36 085,36 лв., от които 31 312,50 лв. европейско,
3 479,17 лв. национално съфинансиране и 1 293,69 лв. собствен принос на Община Кубрат.
Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в
детските градини на територията на община Кубрат чрез подобряване на материалнотехническата база и създаване на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата в
ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав, ДГ „Пролет“ с. Севар, ДГ „Здравец” гр. Кубрат –
база с. Точилари и ДГ „Слънчо“ с. Бисерци. Целта е директно свързана със Специфична цел
2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на
възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за
свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР
на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и
активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
Основните дейности изпълнени по проекта са:
• Закупуване на обзавеждане за спални и занимални помещения в ДГ „Първи
юни“ с. Юпер – база с. Сеслав, ДГ „Пролет“ с. Севар и ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база с.
Точилари, включващо: детски легла двойни в шкаф, детски гардероби за дрехи двукрилни,
детски шкафчета, детски маси и столчета, методични шкафове, секционни шкафове за
занималня, шкафове за играчки, детски гимнастически пейки, дидактични шкафове, детски
килими, детски шкафчета за обувки, двукрилни гардероби за реквизит, параван за театър;
• Доставка на оборудване и обзавеждане за кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци,
включващо: шкаф крайстенен с два умивални басейна с плъзгащи врати, шкаф с плъзгащи
врати с междинен плот, хладилни шкафове среднотемпературни изцяло неръждаеми отвън
и отвътре с една плътна врата, електрическа печка професионална с 4 броя обединени
нагревателни плочи с вграден термопротектор и фурна със статично нагряване, изграждане
на аспирационна система включваща аспираторен чадър с регулируеми разглобяеми
лабиринтни филтри, вентилатор и въздуховод.
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С подобряването на материално-техническата база на детските градини - обзавеждане
на кухня, спални помещения и занимални на детските градини по селата се подобрява
качеството на предоставяните на територията на община Кубрат услуги, което от своя страна
ще окаже положително влияние върху запазване и увеличаване броя на децата на възраст
между 3 и 6 г. в селата, както и на възпитанието им.
Към настоящия момент обзавеждането и оборудването е доставено и монтирано и е
необходимо община Кубрат като бенефициент по проекта да подготви и подаде пред
Държавен фонд „Земеделие“ Заявка за авансово плащане, за да може да извърши плащане
към изпълнителите, което налага допускане на предварително изпълнение на настоящото
решение.
Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12/25.07.2016 г.
на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от
Наредба № 22/14.12.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 5, ал. 1, т. 9
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация и Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0010C01/20.11.2019 г. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Обзавеждане на
спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат;
Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с.
Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.
Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.
Бисерци, община Кубрат”, сключен между Държавен фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет
– Кубрат“ и община Кубрат, седалище и адрес на управление гр. Кубрат, община Кубрат,
област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000505846, идентификационен
номер по ДДС № BG000505846, представлявана от Алкин Неби – кмет на община Кубрат,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
17 395,83 лв. (седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева и осемдесет и три
стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г., сключен между Община Кубрат, ДФ
„Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Обзавеждане на спални
помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане
на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари,
община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.
23 / 47

Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“
с. Бисерци, община Кубрат”, изпълняващ се по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(съгласно Приложение 1);
2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 3 479,16 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и шестнадесет
стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към авансово плащане
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г., сключен между Община Кубрат, ДФ
„Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Обзавеждане на спални
помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане
на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари,
община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.
Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“
с. Бисерци, община Кубрат”, изпълняващ се по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(съгласно Приложение 2);
3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”;
4. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0010C01/20.11.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита
на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение
на 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” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно, с деветнадесет гласа „За“ точката е приета.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред - точка пета, по която докладва господин
Алкин Неби. Идентична на предишните за упълномощаване кмета на Община Кубрат да
подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд
„Земеделие”. Заповядайте, господин Неби!
ПО ТОЧКА ПЕТА:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и
без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.0600001-C01/05.03.2020 г. за проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през
времето” по процедура BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: мярка 19.2 - 05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”
мярка, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на
целите на регламента, финансирани от ЕЗФРСР.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, нека да чуем
становищата на двете съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и ККУСДОСЕ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
ККУСДОСЕ):
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По точка пета, членовете на постоянните комисии, подкрепят така направеното
предложение за решение:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите становища на
двете съвместни комисии - на Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка пета от дневния ред, членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.

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

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

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

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 149
Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г. за
проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето” по процедура
BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на
селската самобитност, традиции, култура и природа” мярка, извън обхвата на мерките от
Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента, финансирани от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
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Общата стойност на инвестицията е 45 270,00 лв., от които 40 743,00 лв. европейско и
4 527,00 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е възстановяване, опазване и развитие на местните културни
традиции, изграждайки мост между поколенията, чрез популяризиране на културноисторическото наследство на територията на Община Кубрат. Целта е директно свързана със
Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на местните природни и културни
ресурси от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване

качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки,
природни, материални и културни ресурси”.
Дейностите по проекта са ориентирани към подобряване на качеството на
предлаганите културни мероприятия от страна на община Кубрат и осигуряване на
безопасни и здравословни условия за културни изяви.
Мобилната сцена и оборудването към нея пряко ще допринесат за опазване на
околната среда без нанасяне на щети и ще позволят провеждането на културни фестивали в
защитени територии.
Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12/25.07.2016 г.
на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба №
22/14.12.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 5, ал. 1, т. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-0001C01/05.03.2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: мярка 19.2 - 05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” мярка,
извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на
регламента, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) за проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето”,
сключен между Държавен фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община
Кубрат, седалище и адрес на управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул.
„Княз Борис I“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС №
BG000505846, представлявана от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Общинският съвет –
гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 22 635,00 лв. (двадесет и две хиляди шестстотин тридесет и пет лева и нула стотинки)
за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-
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0001-C01/05.03.2020 г., сключен между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ за проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през
времето”, изпълняващ се по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската
самобитност, традиции, култура и природа” мярка, извън обхвата на мерките от
Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента, финансирани
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (съгласно
Приложение 1);
2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 4 527,00 лв. (четири хиляди петстотин двадесет и седем лева и нула стотинки) за
обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г., сключен между Община Кубрат, ДФ
„Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Кубрат древен и млад – да
пренесем традициите през времето”, изпълняващ се по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и
насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” мярка, извън
обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на
регламента, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (съгласно Приложение 2);
3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”;
4. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-0001C01/05.03.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“. Преминаваме към точка шеста от дневния
ред. Относно: Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в
село Равно. Докладва господин Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Равно.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, становища
на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт
и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка шеста, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното
предложение за решение:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите две становища
- на Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
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Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка шеста от дневния ред, членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси по точка шеста от дневния ред? Не
виждам... Преминаваме към гласуване…
Проведе се поименно гласуване…

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

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

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 150
Исмет Мутлу е собственик на построени сгради в общински поземлен имот в с. Равно,
ул. „Никола Парапунов“ № 3, представляващ поземлен имот № 75 от кв.37 с площ 1563 кв.м.
по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 18.05.1995г.. За
общинския поземлен имот в с. Равно има съставен АЧОС №

6901 от 09.11.2020г., вписан под № 2098, от 10.11.2020г., акт № 86,том 7, дело
№ 1322 на Служ ба по вписванията гр.Кубрат.
Исмет Мутлу на основание чл.35, ал .3 от Закона за общинската
собственост е поискал да закупи земят а, върху която са построени неговите
сгради.
Исканият за закуп уван е имот не е включен за продажба в Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.
Изготвена е пазарна оценка от оценител на имоти със сертификат за оценителска
правоспособност, рег.№ 100101710 от 23.08.2010г, която е в размер на 4000,00 лв. без ДДС.
Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение № 6703001069 от 09.11.2020 г. е на
стойност 3 563,60 лв. (три хиляди петстотин шестдесет и три лева и 60 ст.).
Съгласно чл. 41, ал.2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни права
върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от
данъчните им оценки, като в случая пазарната оценка е по-висока от данъчната.
В чл.45, ал.1 и ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) е разписано, че
освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, като това не се прилага за
собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на
територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови. Определение
за прилежащ терен и дадено в § 1, т.6 от ДР на ЗДДС – „прилежащ терен“ е сумата от
застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около
застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от
ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в
рамките на урегулирания поземлен имот. За прилагането на тази разпоредба, комисията по
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чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредба № 4, назначена със заповед № 362 от 16.06.2020г., като изключи
освободения от ДДС прилежащ терен към сградата, определи данъка върху добавената
стойност за сделката на имота в размер на 690,00 лв.

І. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.3а, ал.2 от
Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
Община Кубрат за 2020 г. приета с Решение № 37 по Протокол № 4 от 29.01.2020 г., като
включва в раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА,
ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,
БУКВА „Б“ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРОДАДЕ, следния имот общинска собственост:
с. Равно, ул. „Н. Парапунов“ № 3, представляващ ПИ № 75 от кв.37 с площ 1563 кв.м.
на собственика на построените в него сгради.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.43,
ал.1 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – Кубрат

Р Е Ш И:
1. Да се продаде на Исмет Мутлу от с. Равно, общ. Кубрат, ул. „М. Толбухин“ 16,
следния недвижим имот – частна общинска собственост в с. Равно, общ. Кубрат, обл.
Разград, ул. „Никола Парапунов“ № 3, представляващ поземлен имот с № 75 (седемдесет и
пет) от кв.37 (тридесет и седем) с площ 1563 (хиляда петстотин шестдесет и три) кв.м. по
ПУП на селото, одобрен със заповед № 35 от 1990 г.; трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване; за който имот има
съставен АЧОС № 6901 от 09.11.2020 год. на цена от 4000,00 (четири хиляди) лв. и ДДС в
размер на 690,00 (шестстотин и деветдесет) лв. изчислен на основание чл.45, ал.1 и ал.5 т.1
от ЗДДС.
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2. Задължава Кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за
продажба на имота, описан в т.1.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен
управител
на
Област
Разград
в
7-дневен
срок
от
приемането
му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, преминаваме към следваща точка от
дневния ред, който утвърдихме в началото на заседанието. Относно: Кандидатстване с
проектно предложение ,,Обществена трапезария - Кубрат “ пред Фонд ”Социална закрила” и
разкриване на социална услуга “Обществена трапезария“ като местна дейност, считано от
04.01.2021г., с капацитет от 150-лица. Докладва господин Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА СЕДМА:
Кандидатстване с проектно предложение ,,Обществена трапезария - Кубрат“ пред Фонд
”Социална закрила” и разкриване на социална услуга “Обществена трапезария“ като
местна дейност, считано от 04.01.2021г., с капацитет 150-лица.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, нека да чуем
становищата на двете съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка седма, членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение
за решение:
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав.

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашите две становища
на двете съвместни комисии - на Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По тази точка от дневния ред, членовете на постоянните комисии, подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Господин Камбер също е сред нас, ако
искате да зададете някой въпрос. Не виждам такива. Гласуването е поименно, колеги.
Зачитам имената ви…

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

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

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

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151
В деловодството на Община Кубрат е постъпила е докладна записка от Ахмед Камбер Директор на ОП ”Социални услуги” гр. Кубрат с вх.№ УД-03-07-225/13.11.2020г., относно:
Кандидатстване с проектно предложение ,,Обществена трапезария - Кубрат “ пред Фонд
”Социална закрила”.
Съгласно Закона за публичните финанси "Местни дейности" са дейностите по
предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на закон
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и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като делегирани от държавата
дейности. Община Кубрат има намерение да кандидатства с проектно предложение
,,Обществена трапезария - Кубрат “ пред Фонд ”Социална закрила”, като условието за
допустимост е „За финансиране могат да кандидатстват общини, които с решение на
Общинския съвет са разкрили обществена трапезария като местна дейност”.
Срокът за подаване на проектни предложения е до 10 декември 2020г. Дейностите ще
се извършват в периода 04.01.2021 г. - 31.12.2021 г., поради което се налага и да се
допусне предварително изпълнение на настоящите решения.
Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 3.20 лв.
Целта на предложението е:
- Подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на
лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с
доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно
живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за
осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии;
пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица;
лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17
от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците, лица,
изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка –
поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без
работа и без доход.
Във връзка с кандидатстване и подаване на проектно предложение за реализиране на
дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии финансиране от Фонд
„Социална закрила“ (ФСЗ) към МТСП, е необходимо Общински съвет –Кубрат, да вземе
решения относно:
- Даване на съгласие за разкриване на обществена трапезария като местна
дейност считано от 04.01.2021 г.
- Капацитет на услугата 150 лица.
- Даване на съгласие за осигуряването на собствено финансиране в размер на
10% от бюджета на проект „Обществена трапезария”.
- Дава съгласие, да се допълни предмета на дейност раздел ІІІ чл.8 от
Правилника за дейността на специализирано звено Общинско предприятие за
Социални услуги” гр. Кубрат с текст „реализира дейностите по предоставяне
на топъл обяд от обществената трапезария” като местна дейност на община
Кубрат.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и т. 23, т.24 и ал.2, във връзка с чл.17,
ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският
съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кубрат, да кандидатства с проектно предложение
,,Обществена трапезария - Кубрат “ пред Фонд ”Социална закрила”.
2. Дава съгласие за разкриване на социална услуга “Обществена трапезария“ като
местна дейност, считано от 04.01.2021г., с капацитет 150-лица.
3. Дава съгласие за осигуряване на собствено финансиране в размер на 10% от
общият бюджет по проект “Обществена трапезария“ , представляващи сумата от 11 952
/единадесет хиляди деветстотин петдесет и два/ лева.
4. Дава съгласие, да се допълни предмета на дейност раздел ІІІ чл.8 от
Правилника за дейността на специализирано звено Общинско предприятие за
Социални услуги” гр. Кубрат с текст „реализира дейностите по предоставяне на топъл
обяд от обществената трапезария” като местна дейност на община Кубрат.
5. Възлага на Кмета на Община Кубрат изпълнението на настоящото решение.
6. С оглед на защитата на особено важни обществени интереси и предоставяне на
качествени услуги на територията на община Кубрат за жителите й, Общинския съвет
гр. Кубрат, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен
съд Разград.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение на
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” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, точката е приета. Преминаваме към
следваща точка от дневния ред. Относно: Застраховане на имоти частна общинска
собственост. Докладва зам.-кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ОСМА:
Застраховане на имоти частна общинска собственост.
Докладва: Женифер Пойраз – Зам.-кмет на Община Кубрат
Зам.-кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, становища на двете
съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) .
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка осма членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение за
решение:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становища по точка
осма от дневния ред на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление
на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по
законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
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По точка осма от дневния ред: Застраховане на имоти частна общинска
собственост, членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното
предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

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

Отсъства: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Не виждам желаещи за изказвания.
Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване…

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

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

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
Въздържа се
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
За
За
За
За
За
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С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152
Законът за общинската собственост регламентира реда за застраховане на имотите и
вещите, общинска собственост. Според чл. 9, ал. 1 „застроените имоти - публична общинска
собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и
земетресения“. Следващата ал. 2 вменява в задължение на общинския съвет да определи
имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане,
включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.
Реда за застраховане на имотите частна общинска собственост на община Кубрат е
разписан в чл.13б на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи-общинска собственост. Съгласно същия, Общинският съвет по предложение
на кмета на Общината, ежегодно определя недвижимите имоти – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.13б, ал.2 на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане през 2021г., включително срещу природни бедствия и
земетресения, както следва:
- гр. Кубрат, ул. „Добруджа“ № 2, имот с идентификатор 40422.505.1182.1.25 с площ
333 кв.м. с НТП: За делова и административна дейност, описан в АЧОС № 4121 от 2012г.отчетна стойност 41 081,90 лв. и балансова стойност 38 108,67 лв.
- гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител“ № 1, частта от имота представляваща „Клуб на
пенсионера“ (идентификатор 40422.505.1126.2.50), описана в АЧОС № 35 от 19.06.1997г.
отчетна стойност 5 930,00 лв. и балансова стойност 5 377,76 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Кубрат сключването на застрахователни договори за
имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение.
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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”- 15 (петнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – 4 (четирима).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, четирима „Въздържали се“ точката е
приета. Преминаваме към точка девета от дневния ред. Докладва господин Неби,
заповядайте!

ТОЧКА ДЕВЕТА: Разрешаване за изработване на / ПУП-ПП / част от КПИИ за обект:
Изграждане на кабелна захранваща линия НН1кV за нуждите стационарна контролна
единица АУЗПТ/СКТ №1057 на Път II-49 ,, Старо Село-Задруга” км 85+270, част от
електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна
мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически
допустима максимална маса до 3,5 т. /електронна винетка/.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, да чуем
становищата на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ.
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка девета, членовете на постоянните комисии, подкрепят единодушно така
направеното предложение за решение:
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ –7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав.
С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени
пълномощията на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен
Съюз“, обявена за избрана с Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат,
мандат 2019-2023г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, по точка
девета от дневния ред, становищата - Комисията по координация и управление на
стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по
законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка девета, членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят така
направеното предложение за решение:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, госпожо Борисова! Колеги, въпроси относно точка
девета от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно…

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

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

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

С Решение № 187-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., са предсрочно прекратени пълномощията
на общинския съветник Миглена Андонова от ПП „Земеделски Народен Съюз“, обявена за избрана с
Решение № 128-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Кубрат, мандат 2019-2023г.
С Решение № 188-МИ на ОИК – Кубрат от 12.11.2020г., е обявен за избран за общински съветник
следващия в листата от ПП „Земеделски Народен Съюз“ – Али Закифов. Новоизбраният общински
съветник не се яви за полагане на клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.

Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153
В деловодството на общинска администрация гр. Кубрат, в качеството на
заинтересовано лице, АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, поиска със заявление
№УД-02-19-1321/03.09.2020 год. разрешение за изработване на проект за подробно
устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/, чрез упълномощено лице от ,,ИТА
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - Даниела Иванова за разрешаване изработване на комплексен проект
за инвестиционна инициатива съдържащ проект за Подробен устройствен план-парцеларен
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план и инвестиционен проект във фаза технически. Представено е задание, съгласно чл.125
от ЗУТ, по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.150, ал.6 от ЗУТ. На
основание чл.150,ал.2 от ЗУТ комплексният проект за инвестиционна инициатива ще
съдържа следните самостоятелни съставни части:
1. Проект за подробен устройствен план - парцеларен план;
2. Инвестиционен проект във фаза технически, изготвен по искане на Възложителя и не
изискуем съгласно чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка с която е издадено разрешение за
строеж на захранващия обект от Министъра МРРБ и съгласно изразено становище от ДНСК
с писмо изх.№ СТ-2842-04-280/10.10.2019г. относно категорията на строеж за третираното в
настоящата документация отклонение за присъединяване на строеж от общи мрежи на
техническата инфраструктура.
Съгласно ПУП-ПП обхвата
на разработката е на територията на община Кубрат в землищните граници на с. Тертер
/ЕКАТТЕ 72337/, община Кубрат, обл. Разград.
На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на
енергийните обекти, с подробния план- парцеларен план ПУП-ПП ще бъдат определени
сервитутни ивици по оста на трасето и обща сервитутна зона. Ще се обособи сервитутна зона
от двете страни на кабелната захранваща линия НН1кV, съгласно нормативната уредба. В
рамките на този сервитут ще се извършат строително – монтажни работи, както и всички
възникнали по време на експлоатацията нужди от ремонт и поддръжка. Не се изисква
промяна на предназначението на засегнатата територия. След реализация на
инвестиционното предложение няма да се промени начина на трайно ползване на земите.
Трасето на кабелната захранваща линия, представляваща отклонение за присъединяване
на строеж към общи мрежи на техническата инфраструктура и се съобразява с приложената
схема-предложение към подробен устройствен план-парцеларен план ПУП-ПП на трасе.
Трасето на кабелната линия започва от ново електромерно табло 1М, монтирано на
стоманотръбен стълб /СБС/№5 от клон А на Въздушна МрНН към ТП1,,Добрево”,
преминава и завършва в ПИ№72337.100.1 имот държавна публична собственост, територия
на транспорта, НТП за Път от републиканската пътна мрежа до стационарна контролна точка
/СКС/№1057 находяща се на Път II-49 ,,Старо Село-Задруга” км 85+270 част от ТОЛ
системата.
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 35м и преминава през следните
поземлени имоти;
В землището на с. Тертер, община Кубрат, обл. Разград с /ЕКАТТЕ 72337/:
-35м през ПИ№72337.100.1 – вид територия: територия на транспорта; с НТП За път
от републиканската мрежа.
Представено е задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП, което обосновава
необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания за териториалния обхват,
сроковете и етапите на изработването му.
След като обсъди предложението по повод искане с вх. №УД-02-19-1321 от
03.09.2020г. от АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” представлявано от Георги
Терзийски, член на УС на АПИ, чрез упълномощено лице от ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,
на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление
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и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Одобрява съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ задание за изработване на ПУП-ПП по
чл.125 от ЗУТ, придружаващо искането на заявителя, за обект: Изграждане на кабелна
захранваща линия НН1кV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1057
на Път II-49 ,,Старо Село - Задруга” км 85+270, част от електронна система за събиране на
таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база
време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.
/електронна винетка/.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПП да се изготви в обем и съдържание, съгласно
изискванията на Наредба №8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените планове и при спазване изискванията на ЗУТ и Закона за енергетиката.
Проектът за ПУП-ПП да бъде съгласуван със заинтересуваните централни и
териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от
ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.
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 не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С деветнадесет гласа „За“ точка девета е приета
от дневния ред. Преминаваме към точка РАЗНИ. Във връзка с изпратената ви
кореспонденция и получено в деловодството на Общински съвет, ви бях информирал, ако
иска някой да вземе отношение, може да го направи сега! Заповядайте, доктор Белинов!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Тази кореспонденция беше излишна. Аз от вас очаквах, към вас се
обръщаме постоянно, да има писмено становище по отношение на мерките, които се вземат
за ковид пандемията, за превенция първо. По отношение на резервите за медицински
персонал – лекари, медицински сестри, санитари, готовност за интензивно лечение на
болните има ли? Какво стана с респираторните апарати? Това очаквах от вас, а не някаква
кореспонденция между институции, която нас не ни касае. На последната сесия, обещахте,
че ще дадете писмено становище какво се прави по отношение на болницата…
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за изказване? Ако няма, позволете ми да отговоря
кратичко. Кореспонденцията не е излишна, д-р Белинов. Целият Общински съвет трябва да
бъде запознат с тази кореспонденция, защото тя се води между институциите и касае, както
Общински съвет, така и всички жители на Община Кубрат и ние ги представляваме в този
Общински съвет. Докато за … втория въпрос или не знам как да го определя, за по-тежките
случаи, както вчера обяснихме на комисии, Областният кризисен щаб, определи при потежка ситуация на заразени в област Разград, как ще протече планът за настаняване на болни
от ковид-19 и Община Кубрат, в частта „МБАЛ Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат, остава чиста
болница. И към момента, както е видно от кореспонденцията, има единадесет легла, които по
информация на Доктор Мичева, са пълни. Друго, колеги? Някой друг да вземе отношение?
Ако не, преминаваме към дарителска кампания, която Община Кубрат води: „Надежда за
Сами да чува и говори“, бяха предварително изпратени на вашите имейли. Всеки, който
желае има възможност да се включи в тази кампания, може да го направи, както по
дарителските сметки, така и за днес сме организирали урна, така че да помогнем на нашето
дете и което семейство беше част от общинска администрация - господин Александър
Петров. С апел към Общински съвет – Нека да помогнем! Благодаря ви! Ако няма други
въпроси, закривам редовното заседание на Общински съвет – Кубрат!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

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

ПРОТОКОЛЧИК:

/п/
/ Елис Софта-Мехмед /
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