ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка първа от дневния ред
Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда За проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
Кубрат
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 481
На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
/НОРИПДУКИ, обн.ДВ 81/2.10.2018г./. Наредбата е приета от Министерския съвет в
изпълнение на §2, ал.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя съдържа правилата за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси по отношение на
лицата по §2, ал.1 от закона.
Новият закон възложи редица нови функции на органите на местно
самоуправление.
§3 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл.10 от наредбата
изисква всеки Общински съвет в срок до 5 ноември 2018г. да приеме Вътрешни
правила за организация на изпълнението й.
Тези правила ще бъдат приложими по отношение на представителите на
общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско
участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в
обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет –
Кубрат; управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински
предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по
смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси,
които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на
Общински съвет -Кубрат, а също и на кметовете на кметства в общината.
Предвидени са нови функции по изпълнение на закона и наредбата на
Общинския съвет и неговия председател и на постоянната комисия и нейния

председател. Въведени са конкретни правила за получаване на декларации за
имущество и интереси и несъвместимост от задължените лица, тяхната обработка,
съхраняване и унищожаване.
С оглед на нормативните актове в детайли са разработени и процедурите за
установяване на конфликт на интереси и проверки на декларациите за имущество и
интереси и несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.
Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във
връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и
реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински
съвет – Кубрат, съгласно текста, Приложение №1 към настоящото
решение и неразделна част от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и
председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за
сведение и изпълнение.
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 гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка втора от дневния ред
Относно: Определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в
горите, собственост на Община Кубрат през 2019г.

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат
Р Е Ш Е Н И Е № 482
Ползването на дървесина в горски територии, собственост на Община Кубрат се
извърша въз основа на годишен план, изготвен от „Кубратска гора“ ЕООД – търговско
дружество, в което Община Кубрат е едноличен собственик на капитала. Обема на
ползване е определен в съответствие с горскостопанския план, изготвен за общинските
гори.
Годишният план се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от кмета на
общината по решение на общинския съвет. Същият се публикува на интернет
страницата на Община Кубрат в срок до 15 ноември.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. чл. 11, т. 23 от Наредба № 8 за
осъществяване на стопанска дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и
сдружения с нестопанска цел, Общински съвет - гр.Кубрат
Р Е Ш И:
1.
На основание чл. 112, ал. 2 във връзка с 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите
и чл. 5, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти определя ползването на
дървесина в горите през 2019 година, собственост на Община Кубрат, предоставени за
стопанисване и управление на „Кубратска гора" ЕООД да става чрез добив и продажба
на добита дървесина.
2.
На основание чл. 7 ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, оправомощава кмета на Община Кубрат да одобри годишен план за ползване
на дървесина в общинските гори за 2019 година, изготвен от „Кубратска гора" ЕООД,
който да бъде публикуван в интернет страницата на Община Кубрат.

3.
На основание чл. 71 ал. 6, т. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, определя обема на дървесината за продажба по ценоразпис за 2019 г. от
„Кубратска гора" ЕООД да бъде равен на обема дървесина по годишния план за 2019
година.
4.
На основание чл. 71 ал. 5, т. 3 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, утвърждава предложения от „Кубратска гора" ЕООД ценоразпис за 2019 г. за
продажба на дървесина от склад.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка трета от дневния ред
Относно: Удължаване срок на договор за наем.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 483
На 17.12.2012г. е сключен договор за отдаване под наем на общински жилищен
имот, представляващ апартамент 3 с площ 40,17 кв.м., находящ се в гр. Кубрат, общ.
Кубрат, обл. Раград, ул. “Иван Вазов“ № 4, вх.В, ет.1, с идентификатор
40422.505.420.7.15 по КК и КР на града одобрени със заповед №РД-18-51 / 27.07.2009г.
със Савка Янакиева Илиева с ЕГН 7812134137 и четирите и деца. Договорът е вписан
под №6, том 1, вх.рег. №11 от 07.01.2013г.
На основание чл.12, ал.5 от Наредба №14 за условията и реда за установяване на
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински съвет Кубрат е сключен анекс за удължаване на срока на договора с 3 години – до
17.12.2018г., вписан под №5127, Акт №4, том 5, стр. №3517 от 28.12.2015г.
На основание чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба №14 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на
Общински съвет – Кубрат и молба с вх. рег. №УД-02-22-196 от 17.04.2018г. от Савка
Янакиева Илиева, наемателката е пренастанена със Заповед на кмета в друго общинско
жилище, представляващ апартамент №1 с площ 75,64 кв.м., находящ се на ул. „Иван
Вазов“ №4, вх.В, ет.1 с ид.40422.505.420.7.13 по КК и КР на града, като се сключи
договор със срок до 17.12.2018г. Същата е пренастанена поради недостатъчна жилищна
площ, установена в нормите на чл.7 за петчленно семейство в Наредба №14.
Позовавайки се на чл.12, ал.7 от Наредба №14 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на
Общински съвет - Кубрат, Савка Янакиева Илиева със заявление с вх. № ОС-01-00-59
от 03.10.2018г. е поискала удължаване на срока с още 2 години. Същата редовно и в
срок заплаща наемните си задължения към Община Кубрат.
Във връзка с гореизложеното, поради изтичане на срока за настаняване и
подадена молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.7 от Наредба №14 за условията и реда
за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на
Общински съвет - Кубрат, Общинският съвет - Кубрат:
Р Е Ш И:

1. Удължава срока на договора за наем на Савка Янакиева Илиева – наемателка на
общински имот, находящ се в обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, „Иван
Вазов“ № 4, вх. В, ет. 1 (първи), ап. 1 (първи), представляващ самостоятелен
обект с ид. 40422.505.420.7.13 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две
точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет точка седем точка
тринадесет), с площ 75,64 (седемдесет и пет цяло шестдесет и четири) кв.м. по
КК и КР на гр. Кубрат, одобрен със Заповед РД-18-51 / 27.07.2009 г., с 2 години
– до 17.12.2020г.
2. Възлага на кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на
договора за наем на наемателя по точка 1 и сключи анекс към договора.
Настоящото решение да бъде 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” – 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –
Дунав“ ЕООД, гр. Разград
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 484
В деловодството на Общински съвет - Кубрат е постъпило писмо с Вх.№УД-01009-33/17.10.2018г. от страна на г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител и
Председател на Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград относно провеждането на извънредно
общо събрание на асоциацията. Същото ще се състои на 14.11.2018 г. (сряда) от 14:30
часа при следния дневен ред:
1. Приемане и решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2019г., на основание чл.20.,ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВодоснабдяванеДунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на
основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закон за водите.
3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на Допълнително
споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и
канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с оглед промяна на
границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“
ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и
отпадане на общините Попово и Опака.
4. Други.
На основание чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, представител на общината в
Асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител, като съгласува позицията и мандата за
гласуване по точките от дневния ред, съгласно изискванията на чл.198е, ал.5 от Закона
за водите и чл.5, ал.6 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка
с чл.198е, ал.,ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за дейността на

асоциациите по водоснабдяване и канализация, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Определя Хюсеин Неджмиев Юмеров – Председател на Общински съветКубрат, за представител на Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр.
Разград, когато е невъзможно участието на кмета на Община Кубрат в
заседанията на Общото събрание на асоциацията по В и К.
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” – 15 (петнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.
Г-н Хюсеин Юмеров не участва в гласуването съгласно чл. 37 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“
ЕООД, гр. Разград
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 485
В деловодството на Общински съвет - Кубрат е постъпило писмо с Вх.№УД-01009-33/17.10.2018г. от страна на г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител и
Председател на Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград относно провеждането на извънредно
общо събрание на асоциацията. Същото ще се състои на 14.11.2018 г. (сряда) от 14:30
часа при следния дневен ред:
1. Приемане и решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2019г., на основание чл.20.,ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВодоснабдяванеДунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на
основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закон за водите.
3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на Допълнително
споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и
канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с оглед промяна на
границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“
ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и
отпадане на общините Попово и Опака.
4. Други.
На основание чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, представител на общината в
Асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител, като съгласува позицията и мандата за
гласуване по точките от дневния ред, съгласно изискванията на чл.198е, ал.5 от Закона
за водите и чл.5, ал.6 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка
с чл.198е, ал.,ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат

Р Е Ш И:
2. За участие в Общото събрание упълномощеният представител, да се
легитимира с настоящото решение пред Асоциация по В и К на Обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, което
изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност.
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” – 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“
ЕООД, гр. Разград
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 486
В деловодството на Общински съвет - Кубрат е постъпило писмо с Вх.№УД-01009-33/17.10.2018г. от страна на г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител и
Председател на Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград относно провеждането на извънредно
общо събрание на асоциацията. Същото ще се състои на 14.11.2018 г. (сряда) от 14:30
часа при следния дневен ред:
1. Приемане и решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2019г., на основание чл.20.,ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВодоснабдяванеДунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на
основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закон за водите.
3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на Допълнително
споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и
канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с оглед промяна на
границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“
ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и
отпадане на общините Попово и Опака.
4. Други.
На основание чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, представител на общината в
Асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител, като съгласува позицията и мандата за
гласуване по точките от дневния ред, съгласно изискванията на чл.198е, ал.5 от Закона
за водите и чл.5, ал.6 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка
с чл.198е, ал.,ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат

Р Е Ш И:
3. Упълномощеният представител на община Кубрат на извънредно общо
събрание на асоциацията, което ще се състои на 14.11.2018 г. да гласува по
предложения дневен ред, както следва:
Относно точка 1. Приемане и решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета за 2019г., на основание чл.20.,ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация да
гласува със „за“.
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” – 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“
ЕООД, гр. Разград
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 487
В деловодството на Общински съвет - Кубрат е постъпило писмо с Вх.№УД-01009-33/17.10.2018г. от страна на г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител и
Председател на Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград относно провеждането на извънредно
общо събрание на асоциацията. Същото ще се състои на 14.11.2018 г. (сряда) от 14:30
часа при следния дневен ред:
1. Приемане и решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2019г., на основание чл.20.,ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВодоснабдяванеДунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на
основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закон за водите.
3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на Допълнително
споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и
канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с оглед промяна на
границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“
ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и
отпадане на общините Попово и Опака.
4. Други.
На основание чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, представител на общината в
Асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител, като съгласува позицията и мандата за
гласуване по точките от дневния ред, съгласно изискванията на чл.198е, ал.5 от Закона
за водите и чл.5, ал.6 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка
с чл.198е, ал.,ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат

Р Е Ш И:
3. Упълномощеният представител на община Кубрат на извънредно общо
събрание на асоциацията, което ще се състои на 14.11.2018 г. да гласува по
предложения дневен ред, както следва:
Относно точка 2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на
„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 20172021г. на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закон за водите да гласува с „против“
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” – 16 (шестнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –
Дунав“ ЕООД, гр. Разград
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 488
В деловодството на Общински съвет - Кубрат е постъпило писмо с Вх.№УД-01009-33/17.10.2018г. от страна на г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител и
Председател на Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград относно провеждането на извънредно
общо събрание на асоциацията. Същото ще се състои на 14.11.2018 г. (сряда) от 14:30
часа при следния дневен ред:
1. Приемане и решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2019г., на основание чл.20.,ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
2. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВодоснабдяванеДунав“ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. на
основание чл.198в, ал.4,т.5 от Закон за водите.
3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване на Допълнително
споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и
канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с оглед промяна на
границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“
ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и
отпадане на общините Попово и Опака.
4. Други.
На основание чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, представител на общината в
Асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва
общинският съвет определя друг представител, като съгласува позицията и мандата за
гласуване по точките от дневния ред, съгласно изискванията на чл.198е, ал.5 от Закона
за водите и чл.5, ал.6 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка
с чл.198е, ал.,ал.3 и 5 от Закона за водите и чл.5, ал.66 от Правилника за дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат

Р Е Ш И:
3. Упълномощеният представител на община Кубрат на извънредно общо
събрание на асоциацията, което ще се състои на 14.11.2018 г. да гласува по
предложения дневен ред, както следва:
Относно точка 3. Приемане на решение за одобряване на текста и подписване
на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните
и канализационните услуги № АВиК-Д-002/18.03.2016г., с оглед промяна на границите
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград
чрез присъединяване на общините Кубрат и Завет и отпадане на общините Попово и
Опака да гласува със „за“.
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” – 16 (шестнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 47
от проведено заседание на 02.11.2018 г.
по точка пета от дневния ред
Относно: Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише запис на
заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към
авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №
17/07/2/0/00087/23.10.2017 г. по Проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“,
гр. Кубрат“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е № 489
Община Кубрат е бенефициент съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ № 17/07/2/0/00087/23.10.2017 г. по Проект „Ремонтни работи в СОУ
„Христо Ботев“, гр. Кубрат“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът е на стойност 546 575,09 лв. (словом: петстотин четиридесет и шест
хиляди петстотин седемдесет и пет лева и девет стотинки) – 100% безвъзмездна
финансова помощ, след сключване на Анекс №1/18.09.2018г.
Обектът на разработка на проекта е общинска образователна инфраструктура СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат. По сградата са предвидени да бъдат извършени
ремонтни дейности по нейното обновяване и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
Строително-монтажни работи по покрив:
Предвижда се полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие;
демонтаж и монтаж на нови водосточни казанчета и съществуващите тръби монтирани,
чрез нови прикрепващи елементи; доставка и полагане на пароизолация над покривната
таванска плоча; доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по скатен
покрив на корпус № 3, доставка и монтаж на гръмоотвод.

Строително-монтажни работи по фасади:
Проектът предвижда:
полагане на топлоизолация EPS;
подмяна на съществуваща дограма на пристройката към корпус № 3;
полагане на топлоизолация XPS от експандиран пенополистирол;
полагане на силикатна нано-мазилка;
смяна на дограма на едноетажната входна част на корпус № 3 и входната врата от север
на корпус № 2 с алуминиеви врати с брави тип "антипаник";
смяна на стара с нова PVC дограма с пет или повече камери пластмасов профил от
екструдиран поливинилхлорид.
На 19.09.2018г. в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е
подадено и входирано Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за
авансово плащане - с Вх. №17/07/2/0/00087/1/01/DDS/01, в размер на 54 131,29 лв.
(петдесет и четири хиляди сто тридесет и един лева и двадесет и девет стотинки).
На 29.10.2018г. в деловодството на Община Кубрат е постъпило уведомително
писмо за отстраняване на нередовности №17/07/2/0/00087/1/01/DDS/01/02/01, с което се
изисква представянето на отделно решение на Общински съвет-Кубрат
за
упълномощаване на кмета на общината да подпише запис на заповед без протест и без
разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към авансово плащане по Договор за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 17/07/2/0/00087/23.10.2017 г. – 54
131,29 лв. (петдесет и четири хиляди сто тридесет и един лева и двадесет и девет
стотинки). В 10-дневен срок от получаване на уведомителното писмо кметът на община
Кубрат е длъжен да представи пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция решение на Общински съвет-Кубрат и подписана запис на заповед.
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 и храните, 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 Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 17/07/2/0/00087/23.10.2017 г. от 23.10.2017 г. по
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр.
Кубрат”, сключен между Държавен фонд – „Земеделие“ 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 Осман Неби – кмет на община Кубрат, Общински съвет –
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Кубрат да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 54 131,29 лв. (петдесет и четири хиляди сто тридесет и
един лева и двадесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на ДДС към авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ № 17/07/2/0/00087/23.10.2017 г. по Проект „Ремонтни работи в

СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(съгласно Приложение 1).
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
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” – 16 (шестнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.
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