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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 29 

 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 31.07.2017г. в 10:00 

часа в Ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891” гр. Кубрат, свикано 

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

администрация (ЗМСМА). 

Присъстваха: 21 общински съветници.  

Отсъстващи: няма. 

Присъстваха още: Женифер Пойраз и Орхан Мехмед – зам.-кметове на 

общината, кметове на кметства, директори на дирекции, служители на Общинска 

администрация – Кубрат, граждани, медии и други. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 

Добър ден на всички! Преди да започнем днешното заседание искам да Ви 

запозная, че на 26.07.2017г. в деловодството на Общински съвет е постъпило уведомление 

с приложена заповед от кмета на Община Кубрат – г-н Неби. Позволете на кратко да Ви 

запозная:  

„Разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗМСМА регламентира, че при отсъствие на кмета 

на общината функциите му се изпълняват от заместник-кмета на общината, определен със 

заповед за всеки конкретен случай. Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Закона за финансовото 

управление и контрол на публичния сектор НАРЕЖДАМ за времето си на отсъствие от 

31.07.2017г. до 02.08.2017г.  да бъда заместван от Орхан Ахмед Мехмед - зам.-кмет на 

Община Кубрат и от 03.08.2017г. до 04.08.2017г. от г-жа Женифер Ахмедова Пойраз – 

зам.-кмет на Община Кубрат.“ Точките ще докладва г-н Мехмед, които по принцип трябва 

да са на г-н Неби.  

 Уважаеми заместник - кметове, 

 Уважаеми кметове по населени места, 

 представители на общинска администрация,  

 Дами и господа граждани на Община Кубрат, 

 Скъпи колеги общински съветници,  

 При наличие на кворум от 18 общински съветника откривам редовната сесия на 

Общински съвет – гр. Кубрат. Предварителният дневен ред е пред Вас ще предложа 

включване с гласуване на две допълнителни точки, които бяха разгледани в Комисията по 

координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология и 

бяха разпратени на всички Вас, ще изчета точките – Частично изменение на подробен 

устройствен план на с. Бисерци за имот – публична общинска собственост, другата точка е 

Частично изменение на подробен устройствен план на с. Севар за имот – публична 

общинска собственост. По отношение на дневния ред, въпроси, предложения? Ако нямате 

такива, предлагам да гласуваме така направения дневен ред, моля да гласуваме с вдигане 

на ръка... 

 



 
 

 Проведе се гласуване.  

Общинският съвет - Кубрат, с 18 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 

няма, прие следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Изменение на Наредба №11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат. 

Хюсеин Юмеров 

Председател на ОбС 

2. 
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2017 г 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

3. Предоставяне за управление на общински имот.   

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

4. 

Отдаване под наем без търг или конкурс на части от 

недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности 

на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

5. 
Даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване 

на имоти публична общинска собственост. 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

6. 
Разрешение за разсрочване на задължения за местни данъци 

и такси за срок по-голям от една година. 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

7. 
Актуализиране списъкът на средищни училища на 

територията на Община Кубрат. 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

8. 
Избор на делегат за Общото събрание на Сдружение 

„Толерантност“. 

Хюсеин Юмеров 

Председател на ОбС 

9. 

Опрощаване на публични вземания – дължим ДДС  на Илия 

Георгиев Василев от с.Тертер, община Кубрат, област 

Разград, ул. „Гоце Делчев” № 5. 

Хюсеин Юмеров 

Председател на ОбС 

10. 
Частично изменение на подробен устройствен план на 

с.Бисерци за имот – публична общинска собственост. 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

11. 
Частично изменение на подробен устройствен план на 

с.Севар за имот – публична общинска собственост. 

Орхан Мехмед 

За кмет, съгласно 

заповед № 410/26.07.17г. 

12. Разни.  

Общинските съветници Али Сюлейман и Красимир Христов се включиха в заседанието 

по време на разискванията по първа точка. 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Кубрат. 

     Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на ОбС 



 
 

Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА – МЕХМЕД: (Председател на ПКЕИРБФ): 

След допълнителни разяснения членовете на комисията подкрепят предложеното 

изменение в Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Кубрат. 

 Гласували:  „за”- 4, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): 

Общинските съветници, членуващи в комисията излизат с положително становище 

относно предложените изменения по Наредба №11 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. 

Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

     

    Р Е Ш Е Н И Е  № 274 

 

 На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси: „Общинският съвет 

приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги.“ 

 В изпълнение на това нормативно изискване Общински съвет-гр.Кубрат със свое 

Решение № 1 от Протокол № 30/06.03.2003г. е приел  Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат, 

която в последствие е изменял и допълвал няколкократно.  

 В деловодството на Общински съвет - гр. Кубрат е постъпил протест  до 

Административен съд - Разград от г-н Сезгин Османов - прокурор в Окръжна прокуратура 

- Разград относно Приетите с Решение № 43/29.02.2008г. норми: чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл. 

18б, ал.6, чл.18г, ал.3 и чл. 55 от  Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат на Общински съвет - 

Кубрат. 

 Посочените норми  вече не са актуални и противоречат на императивните норми-

чл.7, чл.8, чл.8, ал.5, чл.9, чл. 123-127 от ЗМДТ и чл. 2, ал.3 от ЗАНН. 

 Посочените противоречия със закона са от категорията на съществените и 

опорочават атакувания текст от издадения подзаконов акт до степен нищожност. Поради 

тази причина, атакуваните разпоредби от наредбата са незаконосъобразни и следва да 

бъдат отменени. 

 Изготвеният проект е в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от Закона на 

нормативните актове. В процеса по изработване на проект на нормативен акт се 

провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица и е публикуван на 

интернет страницата на Общински съвет- Кубрат на 06.06.2017г.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, чл. 8 и чл. 37, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове /ЗНА/, чл. 9 от ЗМДТ, Общинският съвет – Кубрат 

  

                                                              Р Е Ш И: 

 



 
 

 1.  Отменя -  чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл. 18б, ал.6, чл.18г, ал.3 и чл. 55 от Наредба 

№11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат. 

 

 Настоящото решение, да бъде  изпратено  на Кмета на Община Кубрат и Областния 

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

 Решението подлежи на оспорване в срока по Административнопроцесуалния 

кодекс пред Административен съд Разград. 

  

 Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,  „въздържал 

се”- няма.  

  

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в Община Кубрат през 2017 г.  

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА – МЕХМЕД: (Председател на ПКЕИРБФ): 

 Комисията изразява положително становище относно Допълнение на Програмата 

за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Кубрат през 

2017г. 

 Гласували:  „за”- 4, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

 АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): 

 Комисията подкрепя изготвеното Допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2017 г. 

 Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет Кубрат прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 275 

 

С Решение № 190 от 18.01.2017г Общински съвет - Кубрат е приел Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. 

След приемането на програмата са постъпили искания за закупуване на имоти от 

общинския горски фонд както и на незастроен имот в регулационните граници на 

с.Звънарци.  

В община Кубрат има много изоставени имоти в регулационните граници на 

населените места и продажбата на такъв имот ще спомогне за благоустрояването им, ще 

бъде постигната по-добра среда за живеене в тях. 

Има заявен интерес от граждани на община Кубрат  за  разполагане на постоянни 

пчелини, с цел разширяване на дейността на пчеларите. С продажба на такива имоти 

Община Кубрат ще насърчи пчеларството в региона и ще се осигури траен поминък на 

част от населението. 



 
 

На основание чл.3а, ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Кубрат, Проекта 

за допълнение на Програмата е публикуван  в сайта в Общински съвет Кубрат на 

13.07.2017г.        

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.3а, ал.2 от 

Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2017 г. приета с Решение № 190 по Протокол № 21 от 

18.01.2017г, 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, 
следните имоти общинска собственост: 

 
 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

1. с.Звънарци -незастроен УПИ № ІІ-Клуб  от кв.15 с площ 675 кв.м.  

2. Землище с. Точилари, имот с номер 019025 с площ 1,000 дка НТП: шир. гора 

3. Землище с.Брестовене, общ.Завет, имот с номер 126010 с площ  1,948 дка с НТП: 

шир. Гора 

4. Землище с.Брестовене, общ.Завет, имот с номер 126011 с площ 4,937 дка  с НТП: 

шир. гора 

5. Землище с.Бисерци, имот с номер 542006 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

6. Землище с.Бисерци, имот с номер 542007 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

7. Землище с.Бисерци, имот с номер 542008 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

8. Землище с.Бисерци, имот с номер 542010 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

9. Землище с.Бисерци, имот с номер 542011 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

10. Землище с.Бисерци, имот с номер 542012 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

11. Землище с.Бисерци, имот с номер 542013 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

12. Землище с.Бисерци, имот с номер 542014 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

13. Землище с.Бисерци, имот с номер 542015 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

14. Землище с.Бисерци, имот с номер 542016 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

15. Землище с.Бисерци, имот с номер 542017 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

16. Землище с.Бисерци, имот с номер 542018 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

17. Землище с.Бисерци, имот с номер 542019 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

18. Землище с.Бисерци, имот с номер 542021 с площ 1,000 дка, с НТП: шир.гора  

19. Землище с.Бисерци, имот с номер 542032 с площ 1,827 дка, с НТП: шир.гора  

 

 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. 

                
 Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,  „въздържал 

се” – няма.  

Общинския съветник Наил Адил се включи в заседанието по време на разискванията по 

трета точка. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Предоставяне за управление на общински имот.  

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

    

  АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): 

Комисията излиза с положително становище относно предоставяне на управление 

на общински имот като се добави уточнението, че текущите разходи са за сметка на 

наемателя. 

Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 276 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова за  

10 Красимир Димитров Христов за 

11 Майрям Юсеин Апти за 

12 Милена Нанкова Йорданова за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за  

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 
17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 
 

 На  първи септември 2017г. изтича Договора сключен между Община Кубрат и 

Министерство на правосъдието за предоставения им за управление общински имот за срок 

от 5 години в гр.Кубрат, ул. „Добруджа“ № 2, представляващ част от имот с 

идентификатор 40422.505.1182.1.25, състояща се от стаи с № 9 и № 10 с площ 52,00 кв.м.  

Постъпило е искане с вх.№ УД-02-17-567 от 23.06.2017г от началника на  Районна 

служба „Изпълнение на наказанията“-Разград  за сключване на нов договор. Исканите 

помещения са необходими за създаване на рапортни взаимоотношения с 

правонарушителите и осигуряването на конфеденциалност на провежданите срещи, с цел 

постигане на корекционно – възпитателно въздействие и ефективна промяна.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 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, чл.14, ал.3 от Наредба № 4 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, 

Общинският съвет  

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 години на 

Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за 

нуждите на Районна служба „Изпълнение на наказанието“-Разград, част от 

общински имот с идентификатор 40422.505.1182.1.25, описан в АЧОС № 4121 от 2006 

г. с административен адрес гр.Кубрат ул.“Добруджа“ 2, представляващ  стаи с № 9 и 

10  с площ от 52,00 кв.м.; при граници: от ляво – коридор; дясно – стая № 11; горе – 

жилищен етаж на сградата; долу – маза. Текущите разходи при ползването на имота 

са за сметка на наемателя. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за 

предоставяне безвъзмездното управление на имота, описан в т.1, които в 3-дневен 

срок от издаването, респективно подписването им, да предостави в Общинския 

съвет. 
 

Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и на 

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

Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд - Разград. 

 

Гласували: „за” – 21 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.         
 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – общинска 

собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.  

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): 



 
 

Членовете на комисията подкрепят предложението за решение относно отдаване 

под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот – общинска собственост за 

здравни дейности. 

 Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Д-Р Х. КАРАСЮЛЕЙМАН (Председател на съвместното заседание на ПКСДОЗ 

и ПККСВ):  

 Комисиите излязоха със становище кабинетите за здравни дейности да бъдат 

отдавани под наем за срок от 3 години без търг и конкурс в общинска сграда, построена в 

УПИ № І-Районна болница от кв.108 по ПУП на гр.Кубрат, ул. Княз Борис І  № 22.   

Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, има предложение договорите на 

кабинетите за здравни дейности да бъдат отдавани под наем за 3 години. Първо трябва да 

гласуваме това предложение. 

 

 ХАМЗА ЧАКЪР: Аргументи не чухме... 

  

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: На комисията се изказаха аргументи. По 

принцип бягаме от дългосрочни договори, правили сме такива грешки. Между 3 и 5 

години разликата не е голяма, но за 5 години се променят много условията и като заплати, 

и като персонал и като осигуровки. Разбира се, докторите трябва да бъдат защитени, 

наемите не ги променяме, но все пак да дадем възможност в по-кратки срокове 

общинският съвет да решава и да подновява тези договори, които се провеждат без търг и 

конкурс.    

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, друго предложение? Ако нямате други 

въпроси, първо гласуваме предложението наемите да бъдат за срок от 3 години. 

Гласуването е поименно... 

 

 Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман против 

2 Анатоли Димитров Антонов против 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед въздържал се 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед против 

8 Ибрахим Халилов Яхов против 

9 Ива Миткова Димитрова за  

10 Красимир Димитров Христов за 

11 Майрям Юсеин Апти за 

12 Милена Нанкова Йорданова против 

13 Наил Наил Адил против 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед против  

15 Павлин Тодоров Петров против 

16 Пламен Стефанов Петров за 



 
 

 

 

 

 

 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Осем гласа „за“... Ще трябва да гласуваме 

основното предложение от 5 години. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 277 

 

В чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост е предвидена възможността с 

решение на общинския съвет да се отдават под наем без търг или конкурс свободни 

нежилищни имоти - общинска собственост за здравни, образователни и социални 

дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. Въз основа на решението 

на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от 

оправомощено от него длъжностно лице.  

На горе цитираното основание със свое решение № 371 по протокол № 34 от 

31.07.2014г. Общински съвет Кубрат е дал съгласие да се сключат договори без търг и 

конкурс в общински имот в гр.Кубрат - сграда построена УПИ № І-Районна болница от 

кв.108 по ПУП на гр.Кубрат за здравни дейности със следните лица: д-р Евелин Алексиев, 

17 Сашко Цонев Минков против 

18 Хамза Вели Чакър против 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров против 

21 Юзджан Хасан Фейзи против 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова против 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед въздържал се 

6 Душка Иванова Петрова против 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова въздържал се   

10 Красимир Димитров Христов против 

11 Майрям Юсеин Апти против 

12 Милена Нанкова Йорданова за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за  

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров против 
17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман против 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 
 

д-р Аделина Милешка,  д-р Анета Карастоянова, д-р Иванка Митева, д-р Петър Петров, д-

р Тамер Халилов, д-р Севина Христова, д-р Ервин Мехмедов, д-р Перихан Мокан, д-р 

Ангелова и „Лидим 94“ ЕООД. Сключените с тях договори изтичат на 25.08.2017г. 

постъпила са искания от всички наематели за сключване на нови договори . 

Предвид изложеното, считам за целесъобразно имотите - общинска собственост да 

се отдадат под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението. 

             На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем без търг и конкурс за срок от 5 

години, за здравни дейности, кабинети  в общинска сграда, построена в УПИ № І-

Районна болница от кв.108 по ПУП на гр.Кубрат, ул. Княз Борис І  № 22, с месечни 

наеми определен по тарифата в приложение № 1 към на Наредба № 4 на Общински 

съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост  както следва: 

 

1.1 Кабинет № 1 с площ 14,62 кв.м., 1/3 ид.ч. от манипулационна № 6 в размер на 

4,87 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел в размер на 11,42 кв.м.,  от 

самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.8, находящ се 

в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.2 на ЕТ“д-р Евелин Алексиев-

Амбулатория за първична доболнична медицинска помощ“, ЕИК 116506819 с месен наем 

в размер на 84,19 лева с ДДС. 

1.2 Кабинет № 2 с площ 14,62 кв.м., 1/3 ид.ч. от манипулационна № 6 в размер на 

4,87 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел в размер на 11,42 кв.м.,   от 

самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.8, находящ се 

в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.2 на ЕТ“д-р Анета Карастоянова-

Амбулатория за първична доболнична медицинска помощ“, ЕИК 116507159 с месен наем 

в размер на 84,19 лева с ДДС. 

1.3 Кабинет № 3 с площ 14,62 кв.м., 1/3 ид.ч. от манипулационна № 6 в размер на 

4,87 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел в размер на 11,42 кв.м.,  от 

самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.8, находящ се 

в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.2 на „Амбулатория за първична 

медицинска практика д-р Аделина Милешка“ ЕООД, ЕИК 201602111 с месен наем в 

размер на 84,19 лева с ДДС. 

1.4 Кабинет № 4 с площ 14,62 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел, 

представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 

40422.505.3111.26.8, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.2 на 

ЕТ“Д-р Иванка Митева – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална 

практика“, ЕИК 116548005 с месен наем в размер на 70,93 лева с ДДС. 

1.5 Кабинет № 5 с площ 14,62 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел, 

представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 

40422.505.3111.26.8, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.2 на д-

р Петър Делев Петров- стоматолог с месен наем в размер на 70,93 лева с ДДС. 

1.6 Кабинет № 7 и № 8 с обща площ 24,74 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен 

възел, представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект в сграда с 

идентификатор 40422.505.3111.26.8, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І 

№ 22, ет.2 на ЕТ„д-р Тамер Халилов -Амбулатория за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ“ , ЕИК 116517153 с месен наем в размер на 98,49 лева с ДДС. 



 
 

1.7. Кабинет № 1 и манипулационна № 2 с площ обща площ 29,24 кв.м. 1/7 ид.ч. от 

чакалня и санитарен възел, представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект 

в сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.14, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, 

ул.Княз Борис І № 22, ет.3 на „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 

д-р Христова“ ЕООД, ЕИК 116581985 с месен наем в размер на 110,75 лева с ДДС. 

1.8. Кабинет № 5 с площ 14,62 кв.м., 1/2 ид.ч. от манипулационна № 3 в размер на 

7,31 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел в размер на 11,42 кв.м.,    от 

самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 40422.505.3111.26.14, находящ се 

в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.3 на ЕТ“ Д-р Перихан Мокан - 

Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика“, ЕИК 116535475 

с месен наем в размер на 90,84 лева с ДДС. 

1.9. Кабинет № 6 с площ 14,62 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел, 

представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 

40422.505.3111.26.14, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.3 на 

ЕТ“ Д-р Ервин Мехмедов – Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална 

медицинска помощ“, ЕИК 201055279 с месен наем в размер на 70,93 лева с ДДС. 

1.10. Кабинет № 7 и № 8 с площ 24,74 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел, 

представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 

40422.505.3111.26.14, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.3 на 

ЕТ“ Д-р Юлия Ангелова – Амбулатория за специализирана медицинска помощ по 

офталмология – индивидуална практика“, ЕИК 124627279 с месен наем в размер на 98,49 

лева с ДДС. 

1.11 Кабинет № 4 с площ 14,62 кв.м., 1/7 ид.ч. от чакалня и санитарен възел, 

представляващи 11,42 кв.м.  от самостоятелно обособен обект в сграда с идентификатор 

40422.505.3111.26.17, находящ се в гр.Кубрат, общ.Кубрат, ул.Княз Борис І № 22, ет.4 на 

„Лидим 94“ ООД , ЕИК 201697675 за оптика с месен наем в размер на 112,80 лева с ДДС. 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да сключи договорите за отдаване под 

наем на кабинетите при условията определени в т.1. 

 

 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” – 13 (тринадесет), „против” – 6 

(шест), „въздържал се” – 2 (двама). 

 

 ПАВЛИН ПЕТРОВ: Г-н председател може ли да обясня... 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Петров! 

 

 ПАВЛИН ПЕТРОВ: Уважаеми колеги, позволявам си да взема думата да обясня 

моя отрицателен вот. Сред нас има много млади съветници, които са за първи мандат 

съветници и не са много наясно с историята на джипитата, на наемите... Аз бях, може би 

един от първите общински съветници, които се противопоставиха, имахме едно 

дружество – „Медицински център I“ за доболнична помощ, което стопанисваше тази  част 

на сградата и ни отне 8 години да ликвидираме медицинския център. С ликвидацията на 

медицинския център по него време лекарите плащаха около 4-5 лв. месечен наем, просто 



 
 

Закона за здравеопазването не ни позволяваше тогава вдигнем наемите. След като се 

премина в ликвидация, частта, в която са джипитата я деактуваха общинска собственост, 

така собственика на помещението стана друг и това ни позволи да направим нови 

договори и да вдигнем осезателно цените. Аз мисля, че този срок от 3 години ще доведе 

само до повече работа на администрацията, защото след 3 години пак няма да се вдигне 

таксата, никой няма да си го позволи. Знам колко трудно беше едно дружество, когато аз 

исках да го ликвидираме беше на печалба, а когато тръгнахме към ликвидация беше на 50 

хил. лв. загуба, наложи да разпродаваме и имуществото. Мисля че това няма да доведе до 

нищо съществено. Това е моят протестен вот, тези помещения ние за нищо друго не 

можем да ги ползваме освен да ги даваме на джипитата, не можем да им сменим 

предназначението. Благодаря! 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Милена Йорданова, заповядайте! 

 

 МИЛЕНА ЙОРДАНОВА: И аз да кажа защо гласувах против да бъдат за три 

години тези договори. Основно смятам, че социалния ефект в случая, ние и без това 

нямаме достатъчно лекари в гр. Кубрат и ако тръгнем и на тях да увеличаваме наемите на 

нашите джипита, стоматолози, смятам че така трябва да бъде, да бъде договора 

максимално колкото е възможно за по-дълъг период от време. Освен това от гледна точка 

на сигурност на всеки човек, който наема някакво помещение за една или друга дейност, 

когато срокът е малко по-дълъг, смятам че той се чувства по-спокойно и може да вложи 

малко повече инвестиции в него. Същата логика е и за работодатели, при сключването на 

договори, мисля че максималният срок е най-подходящ за нашата община имам предвид, 

защото виждате кадърни хора много рядко се задържат в общината. За това нека направим 

този жест за нашите лекари, за да ги запазим в общината. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вече го направихме. Д-р Карасюлейман, заповядайте! 

 

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Колегите явно изчакаха да стане факт 

самото решение, но изказвам се като процедура на водене – според нашият правилник 

обяснението на отрицателен вот е веднага след гласуване. Реално след последното 

гласуване, ние гласувахме „против“, а колегите гласуваха „за“. Може би не трябваше да 

им давате думата.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е мое решение, така че... Благодаря, докторе! 

 

 ХАМЗА ЧАКЪР: Това от една страна е хубаво, че не въздействаме на 

присъстващите с поведението си и с изказванията. Аз също имах какво да кажа, но 

нарочно не се изказах да не въздействаме, да не го правим на популизъм... 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти публична 

общинска собственост 

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

    

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ):  



 
 

 Становището на комисията е за приемане на предложението за съгласие за 

промяна Начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост. 

 Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 278 

 

В чл. 19 от Закона за водите (ЗВ) са регламентирани хипотезите, при които 

различни водни басейни и водоеми представляват публична собственост.  

Във връзка с произтичащите задължения от чл. 138в на Закона за водите кмета на 

общината е сключил договор с оператор на язовирна стена (строителен инженер по 

хидромелиоративно строителство), който да осъществява контрол съгласно Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им 

състояние. 

След направено обследване оператора на язовирна стена е изразил писмено 

становище отностно техническо-екслоационно състояние на два от тях: 

- Имот с номер 000023 с площ от  22,088 дка „Божурово-ІІ“ в землището на 

с.Божурово, с начин на трайно ползване (НТП) „водоем”, за който имот има съставен 

АПОС № 5966 от 18.04.2016г. 

- Имот с номер 000024 с площ от  10,722 дка „Божурово-І“ в землището на 

с.Божурово, с начин на трайно ползване (НТП) „водоем”, за който имот има съставен 

АПОС № 368 от 15.08.2000г. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  
1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова за 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова за 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова за 

10 Красимир Димитров Христов за 

11 Майрям Юсеин Апти за 

12 Милена Нанкова Йорданова за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за  

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров за 
17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман за 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 
 

Резултатите от обследването са: 

- Имот с номер 000023 с площ от  22,088 дка „Божурово-ІІ“: Водосборната му 

област е малка. Завирява се от повърхностни води и валежи. Няма водомерна рейка. Няма 

изградени водовземания. Няма основен изпускател. Няма обособени бързоток и 

енергогасител след преливната щахта.  

ПРЕПОРЪКА – тъй като обекта не отговаря на определението за язовир, дадено в 

параграф 1, т.94 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, да се промени начина 

на трайно ползване от ВОДОЕМ на РИБАРНИК 

- Имот с номер 000024 с площ от  10,722 дка „Божурово-І“: няма изграден основен 

изпускател. Ролята на преливник играе бетонова тръба ф500. Стената е еднородна, земно-

насипен тип с височина 3,9м. и дължина 80м. Водосборната област е малка. Няма отводящ 

канал за преливащите водни количества.   

ПРЕПОРЪКА – тъй като обекта не отговаря на определението за язовир, дадено в 

параграф 1, т.94 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, да се промени начина 

на трайно ползване от ВОДОЕМ на РИБАРНИК 

Становищата на оператора на язовирна стена са разгледани от комисията по чл.2, 

ал.1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост, която е изразила положително становище за промяна начина на 

трайно ползване на двата водоема в рибарници. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за водите,  Общинският съвет  

 

Р Е Ш И: 

 

 1.Дава съгласие за промяна на Начина на трайно ползване на имотите 

публична общинска собственост както следва: 

 1.1. Имот с номер 000023 с площ от  22,088 дка в землището на с.Божурово с 

ЕКАТТЕ 05058,  за който имот има съставен АПОС № 5966 от 18.04.2016г. от НТП 

„ВОДОЕМ“ в НТП„РИБАРНИК“ 

 1.2. Имот с номер 000024 с площ от  10,722 дка в землището на с.Божурово, с 

ЕКАТТЕ 05058,  за който имот има съставен АПОС № 368 от 15.08.2000г. от НТП 

„ВОДОЕМ“ в НТП„РИБАРНИК“ 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме всички необходими 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

 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” – 21 (двадесет и един), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Разрешение за разсрочване на задължения за местни данъци и такси за срок по-

голям от една година. 

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 



 
 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

НУРДЖИХАН АРИФОВА – МЕХМЕД: (Председател на ПКЕИРБФ): 

 Членовете на комисията подкрепят предложеното разсрочване на задължения за 

местни данъци и такси за срок по-голям от една година на „Хан Кубрат“ АД, гр. Кубрат. 

 Гласували:  „за”- 4, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): 

 Комисията не изразява становище относно предложението разсрочване на 

задължения за местни данъци и такси за срок по-голям от една година. 

 Гласували:  „за”- 2, „против” – няма, „въздържал се” – 1. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 279 

 

В деловодството на Община Кубрат е депозирана молба за разсрочване на 

задължения по ЗМДТ към Общината за предходни години от „Хан Кубрат” АД  гр. 

Кубрат. Искането е с вх.№ УД-02-20-975/20.07.2017 г. със задължение към 24.07.2017 г. в 

размер общо на 57 703,07 лв., в т. ч:  данък недвижими имоти в  размер на   20 451,25 лв. и  

такса битови отпадъци в размер на 37 251,82 лв.,със  срок за погасяване  36 месеца, 

считано от м.август 2017 г. 

Дружеството изразява желание да погаси задължението си, като се възползва от 

законовата възможност, предоставена му в чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ за разсрочване, 

а именно, получаване на разрешение за разсрочване на задължението му от кмета на 

Община Кубрат, след Решение на Общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.4, ал.7 и 

чл.9а, ал.5 от ЗМДТ,   Общинският съвет Кубрат  

 
Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие, кметът на Община Кубрат да издаде разрешение, с което да 

допусне   разсрочване на задълженията на „Хан Кубрат” АД  гр.Кубрат  в  размер на     

57 703,07 лв. /Петдесет и седем хиляди седемстотин  и три лева и 7 ст./, в т. ч:  данък 

недвижими имоти в  размер на 20 451,25 лв./Двадесет хиляди   четиристотин   

петдесет и един лева и 25 ст./ и такса битови отпадъци в размер на 37 251,82 

лв./Тридесет и седем  хиляди двеста петдесет и един лева и 82 ст./, със  срок за 

погасяване  36 месеца, считано от 01.08.2017 г., съгласно изготвен погасителен план, 

който да включва тридесет   и пет равни месечни погасителни  вноски  и последна  

тридесет   и шеста изравнителна погасителна вноска, считано от месец август 2017 

година и краен падеж  31 юли 2020 година. 

 

2. При неизпълнение на две вноски, съгласно погасителния план, дължимите 

суми стават незабавно изискуеми заедно със законната лихва от датата на даденото 

разрешение. 

 



 
 

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. 

 

 Гласували: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – 1 (един). 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:  

Актуализиране списъкът на средищни училища на територията на Община Кубрат.. 

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

 ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): 

Комисията подкрепя изготвеното актуализиране списъкът на средищни училища на 

територията на Община Кубрат като се коригират допуснатите технически грешки в 

точка 1.3.1. по отношение на маршрутите.   
Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Д-Р Х. КАРАСЮЛЕЙМАН (Председател на съвместното заседание на ПКСДОЗ 

и ПККСВ):  

Членовете дават съгласието си за предложеното актуализиране списъкът на 

средищни училища на територията на Община Кубрат след като бъдат коригирани 

техническите грешки в т. 1.3.1., както следва: 

1.3.ОУ “Св. Климент“ - с.Юпер с адрес: с.Юпер, община Кубрат, област Разград, 

приема деца както следва: с. Звънарци – 21 ученика, с.Божурово – 18 ученика. 

1.3.1.Маршрут: с. Звънарци – с. Юпер - общинска пътна мрежа – състояние -

добро/републиканска пътна мрежа - състояние лошо, с. Божурово – с. Юпер -

републиканска пътна мрежа – състояние - лошо и обратно.  

Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 280 

 

Със свое Постановление № 128 от 29 Юни 2017г. за определяне на критерии за 

включване в списъка на средищните детски градини и училища. Министерският съвет 

определи критерии за средищните детски градини и училища на свое заседание през юни. 

В училище, което кандидатства за статут на средищно, трябва да има най-малко 10 

пътуващи от други населени места ученици в задължителна училищна възраст. В 

предложенията допълнително трябва да се посочи какви са възможностите за осигуряване 

на целодневната организация на учебния ден, както и за осигуряване на обедното хранене 

на децата.Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по 

мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. 

Предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката. 

Предложенията за средищни училища и детски градини трябва да съдържат мотиви за 



 
 

необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата, както и да бъде 

посочена информация дали училището или градината съответстват на критериите, 

описани в постановлението. В акта се предвижда за пътуващите деца и ученици да се 

осигурява безплатен транспорт, като задължително се определят придружители на децата 

и на учениците от 1-4 клас по време на пътуването до средищната детска градина или до 

средищното училище. 

Предвид гореизложеното на територията на Община Кубрат има три учебни 

заведения-училища, които отговарят на критериите както следва:  

1.1.СУ“Христо Ботев“-гр.Кубрат с адрес:гр.Кубрат, община Кубрат, област 

Разград, ул.“Страцин“№1: приема деца както следва:-с.Задруга-18 ученика, с.Точилари-26 

ученика, с.Савин-3 ученика. 

1.1.1.Маршрут:с.Задруга-гр.Кубрат-общинска пътна мрежа/ републиканска пътна 

мрежа-състояние-добро, с.Точилари-гр.Кубрат-общинска пътна мрежа/републиканска 

пътна мрежа-състояние- добро, с.Савин-гр.Кубрат-общинска пътна мрежа-състояние-

добро и обратно. 

1.1.2.Създадена организация за целодневно обучение и обедно хранене. 

1.2.ОУ“Христо Смирненски“-гр.Кубрат с адрес:гр.Кубрат, община Кубрат, област 

Разград, ул.“Лом“№1:прима деца както следва:-с.Горичево-6 ученика, с.Медовене-12 

ученика,с.Мъдрево-12 ученика, с.Савин-10 ученика. 

1.2.1.Маршрут: с.Горичево-гр.Кубрат-общинска пътна мрежа/републиканска 

пътна мрежа-състояние-незадоволително, с.Медовене-гр.Кубрат-републиканска пътна 

мрежа-състояние-добро, с.Савин-гр.Кубрат-общинска пътна мрежа-състояние-добро и 

обратно. 

1.2.2. Създадена организация за целодневно обучение и обедно хранене 

1.3.ОУ“Св.Климент“-с.Юпер с адрес:с.Юпер, община Кубрат, област Разград, 

ул.:приема деца както следва:-с.Звънарци-21ученика,с.Божурово-18ученика. 

1.3.1.Маршрут: с. Звънарци - с. Юпер - общинска пътна мрежа – състояние -

добро/ републиканска пътна мрежа - състояние лошо, с.Божурово - с.Юпер - 

републиканска пътна мрежа - състояние - лошо и обратно. 

1.3.2.Създадена е организация за целодневно обучение и обедно хранене. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 53, ал.2 от ЗПУО  и чл.2, чл.3 от ПМС № 128 от 29.06.2017г., Общински 

съвет-гр.Кубрат  

                                                                   Р Е Ш И: 

1.Определя за учебната 2017/2018г., следните Общински училища за 

средищни: 

 

1.1.СУ“Христо Ботев“-гр.Кубрат с адрес:гр.Кубрат, община Кубрат, област 

Разград, ул.“Страцин“№1; 

1.2.ОУ“Христо Смирненски“-гр.Кубрат с адрес:гр.Кубрат, община Кубрат, 

област Разград, ул.“Лом“№1; 

1.3.ОУ“Св.Климент“-с.Юпер с адрес:с.Юпер, община Кубрат, област Разград, 

ул.“Лом“№ 1; 

 

2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме необходимите 

действия пред Министерство на образованието и науката за включване на 

горепосочените училища в Списъка на средищните училища в Република България 

за учебната 2017/2018г. в срок до 10.09.2017г. 

 



 
 

 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 гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, „въздържал 

се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  

Избор на делегат за Общото събрание на Сдружение „Толерантност“. 
    Докладва: Хюсеин Юмеров – председател на ОбС Кубрат 

 

Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

  

 ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): 

Предложенията за представител на Община Кубрат в Сдружение „Толерантност“ 

са както следва: 

- за основен представител - Алкин Неби, в качеството му на кмет на Община 

Кубрат; 

- за заместник – Хюсеин Юмеров, в качеството му на председател на Общински 

съвет - Кубрат. 

Гласували:  „за”- 2, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

Хюсеин Юмеров не участва в гласуването, съгласно чл. 37 от ЗМСМА. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други предложения имате ли? Д-р Карасюлейман, 

заповядайте! 

 

 ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Искам да взема думата за изказване. 

Общинските съветници от нашата група „Бъдеще за Кубрат“ смятат да се въздържат по 

така предложеното решение и ще се аргументирам защо. По принцип точката е излишна, 

г-н председател, въпросите ще бъдат към Вас, защото Вие сте вносител. По закон и по 

устав кметът представлява общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. 

Другото, което искам да спомена – Общото събрание се проведе на 21 юни 2017г.. Въпрос 

номер едно: Кой представляваше Община Кубрат на 21 юни 2017г. като член на 

сдружението, което кметът твърди, че не сме преставали да членуваме? Въпрос 2: Колко 

струва вноската като член на Община Кубрат в сдружение „Толерантност“? Въпрос 3: 

Кога платихме и неизплатените вноски към сдружение „Толерантност“? Благодаря!  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  Не изплатени вноски не са плащани, доколкото знам. За 

тази година е платена и сумата, може би трябва от счетоводството да я кажат, защото аз не 

съм запознат. За представителство – няма да е излишно решение на Общинския съвет, 

защото все пак Общинския съвет може да вземе такова решение.   

 

 ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Може, да, не споря, но по принцип истинския 

дебат, истинския спор е дали Община Кубрат желае да бъде член на сдружение 

„Толерантност“. Както на интернет страницата им, така и за всички е ясно, че сдружение 

„Толерантност“ е сдружение на ДПС общини, „на либерални общини“ пише на сайта на 

сдружението. Съжелявам, че го няма кмета, но на комисията по стопански дейности 



 
 

имаше колеги, които присъстваха. Кмета мотивира членството на Община Кубрат в 

сдружение „Толерантност“ с идеята, че те задкулисно по някакъв начин подпомагат 

получаването на ПМС от Министерски съвет – цитирам. 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: „Задкулисно“ думичката не я чухме, но... 

   

 ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Подпомага... Кой вярва на тези неща, уважаеми 

колеги? Кой управлява държавата? Община Разград член ли е на сдружение 

„Толерантност“, за да получи 1 млн. лв. последното ПМС за общинска пътна мрежа? 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Толкова ли получиха?  

  

 ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Толкова получиха! Община Разград не е член на 

сдружение „Толерантност“, може би дебата трябва да бъде защо Община Кубрат е и дали 

да бъде.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние сме членове още от самото основаване, може би д-р 

Яхов може да каже.  

 

 Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Още с основаването на сдружение „Толерантност“ 

Община Кубрат стана член. Това сдружение продължение на  години подпомага 

Общините в програмите и в изпълнението им. Сега не мога да кажа, но има поне 6-7 

програми, които сме минали благодарение на това сдружение. В полза на Общината са 

през годините.   

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Други предложения? Направени са две 

предложения за  основен - г-н Неби.. предлагам да ги гласуваме поотделно. Който е за 

основния делегат за сдружение „Толерантност“ в Общото събрание да е г-н Неби да 

гласува със „за“... 

 

 Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов въздържал се  

3 Бахтишен Нуриева Османова въздържал се 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова въздържал се 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова въздържал се 

10 Красимир Димитров Христов въздържал се 

11 Майрям Юсеин Апти въздържал се 

12 Милена Нанкова Йорданова за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за  

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров въздържал се 
17 Сашко Цонев Минков за 



 
 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 281 

 

"Сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ" /Сдружението/  е 

сдружение за осъществяване на общественополезна дейност на общини в Република България 

и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

/ЗЮЛНЦ/. 

Община Кубрат членува в него  и следва да актуализира представителството си с оглед 

новото ръководство на Общината. Последната актуализация на представителство-делегати е 

била  през 2012г. 

Сдружението: 

-Осъществява стратегическо планиране и създава териториално организационна 

основа, инфраструктурна и ресурсова осигуреност за провеждане на регионална и местна 

бизнес и социална политика, подпомага и във формирането на частния бизнес, на регионална 

данъчна и финансова политика, оказване съдействие при изграждането на малки и средни 

предприятия в отделни общини. 

-Съдейства и участва в създаването на системи за управление в общинските 

администрации - автоматизирана система за информационно обслужване на общините, 

системи за управление на качеството, на околната среда и на информационната сигурност. 

- Извършва контакти с оглед активизирането на чуждестранни партньори за 

инвестиране в регионални и общински стратегии и програми с оглед разкриване на нови 

работни места. 

-Организира и координира изпълнението на мероприятия по образованието, култура, 

здравеопазване, спорт както за младежи, жени така и за лица в неравностойно положение. 

- Разпространява и стимулира свободния обмен на идеи и информация в областта на 

местното самоуправление, организира симпозиуми, семинари, курсове и други обществени 

форми на общуване и контакти. 

-Инициира, координира и управлява реализирането на общински, регионални, 

национални, трансгранични и международни проекти и оперативни програми за подобряване 

на инфраструктурата, развитие на икономиката, селското стопанство и човешките ресурси, 

опазването на околната среда. 

Съгласно чл.21. /2/  от Устава на сдружение „Толерантност”: “Общините участват в 

събранието на сдружението чрез лицата, които ги представляват по закон или по решение на 

Общинския съвет.“ 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 

14 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Кубрат, неговите комисии 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Устава на сдружение 

„Толерантност”, Общинският съвет – Кубрат 

 

Р Е Ш И:  

 

 1. Определя за делегат на община Кубрат в Общото събрание на сдружение 

„Толерантност” -  Алкин Осман Неби, в качеството му на кмет на Община Кубрат. 

  

 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман въздържал се 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 
 

 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 гласуване: „за” – 13 (тринадесет) „против” – няма, „въздържал се” – 8 

(осем). 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега, предлагам да гласуваме моята кандидатура като 

заместник представител. 

Проведе се гласуване. 

 

Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 282 

 

"Сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТ" /Сдружението/  е 

сдружение за осъществяване на общественополезна дейност на общини в Република България 

и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

/ЗЮЛНЦ/. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов въздържал се  

3 Бахтишен Нуриева Османова въздържал се 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова въздържал се 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова въздържал се 

10 Красимир Димитров Христов въздържал се 

11 Майрям Юсеин Апти въздържал се 

12 Милена Нанкова Йорданова за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед за  

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров въздържал се 
17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман въздържал се 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров 

Не участва в 

гласуването, 

съгласно чл. 37 

от ЗМСМА. 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 
 

Община Кубрат членува в него  и следва да актуализира представителството си с оглед 

новото ръководство на Общината. Последната актуализация на представителство-делегати е 

била  през 2012г. 

Сдружението: 

-Осъществява стратегическо планиране и създава териториално организационна 

основа, инфраструктурна и ресурсова осигуреност за провеждане на регионална и местна 

бизнес и социална политика, подпомага и във формирането на частния бизнес, на регионална 

данъчна и финансова политика, оказване съдействие при изграждането на малки и средни 

предприятия в отделни общини. 

-Съдейства и участва в създаването на системи за управление в общинските 

администрации - автоматизирана система за информационно обслужване на общините, 

системи за управление на качеството, на околната среда и на информационната сигурност. 

- Извършва контакти с оглед активизирането на чуждестранни партньори за 

инвестиране в регионални и общински стратегии и програми с оглед разкриване на нови 

работни места. 

-Организира и координира изпълнението на мероприятия по образованието, култура, 

здравеопазване, спорт както за младежи, жени така и за лица в неравностойно положение. 

- Разпространява и стимулира свободния обмен на идеи и информация в областта на 

местното самоуправление, организира симпозиуми, семинари, курсове и други обществени 

форми на общуване и контакти. 

-Инициира, координира и управлява реализирането на общински, регионални, 

национални, трансгранични и международни проекти и оперативни програми за подобряване 

на инфраструктурата, развитие на икономиката, селското стопанство и човешките ресурси, 

опазването на околната среда. 

Съгласно чл.21. /2/  от Устава на сдружение „Толерантност”: “Общините участват в 

събранието на сдружението чрез лицата, които ги представляват по закон или по решение на 

Общинския съвет.“ 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 

14 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Кубрат, неговите комисии 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Устава на сдружение 

„Толерантност”, Общинският съвет – Кубрат 

 

Р Е Ш И:  

 

 1.Определя за заместник - делегат на община Кубрат в Общото събрание на 

сдружение „Толерантност” - Хюсеин Неджмиев Юмеров, в качеството му на председател 

на Общински съвет – Кубрат. 

 

 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 гласуване: „за” – 12 (дванадесет) „против” – няма, „въздържал 

се” – 8 (осем). 

Хюсеин Юмеров не участва в гласуването, съгласно чл. 37 от ЗМСМА. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Опрощаване на публични вземания – дължим ДДС  на Илия Георгиев Василев от 

с.Тертер, община Кубрат, област Разград, ул. „Гоце Делчев” № 5. 

    Докладва: Хюсеин Юмеров – председател на ОбС Кубрат 



 
 

 

Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

  

НУРДЖИХАН АРИФОВА – МЕХМЕД: (Председател на ПКЕИРБФ): 

 Общинските съветници подкрепят докладната записка относно опрощаване на 

публични вземания на Илия Георгиев Василев. 

 Гласували:  „за”- 4, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Д-Р Х. КАРАСЮЛЕЙМАН (Председател на съвместното заседание на ПКСДОЗ 

и ПККСВ):  

Комисията излиза със становище за приемане предложението за опрощаване на 

публични вземания на Илия Георгиев Василев. 

Гласували:  „за”- 9, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 283 

 

  В Общинския съвет е получена преписка  заведена с вх. № 94-05-63/30.03.2017г. в 

Администрацията на Президента на Република България във връзка с постъпила молба от 

Илия Георгиев Василев от с.Тертер, община Кубрат, област Разград, ул. „Гоце Делчев” № 

5  за опрощаване на дължими публични задължения. 

 След събрана допълнително информация за цялостното имотно състояние на 

молителят, размера на дължимите суми, необходимите декларации и др. документи, 

преписката е изпратена до ТД на НАП. 

 Констатирани са следните факти по отношение на финансовото и имущественото 

състояние на задълженото лице: 

 1.Молителят е пенсионер настанен в Дом за стари хора; 

 2. Имотното състояние на молителят е незадоволително и несъответства по размер на 

описаните публични вземания,т.с. те са несъбираеми (видно от становище на ТД на НАП-

гр. Варна с изх. № 30272/04.07.17г.); 

 След като преписката бе напълно окомплектована и бяха взети предвид всички горе 

обсъдени факти, Общинският съвет изразява своето мотивирано мнение по исканото 

опрощаване. В тази връзка и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 

98, т. 12 от Конституцията на Република България, Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 



 
 

  1.Предлага на Президента на Република България да се опрости  

задължението на Илия Георгиев Василев от с.Тертер, община Кубрат, област 

Разград, ул. „Гоце Делчев” № 5, представляващо дължимо ДДС в размер на 44 

587,02/четиридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и седем лева и 0,02/ лв. в 

т.ч. главница 22 905,76/двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева и 0,76/лв. и 

лихва 21 681,26/двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един и 0,26/лв. 

изчислени към 26.07.2017 г. като се вземат предвид всички социални и 

икономически фактори описани от нас и подкрепени от множеството приложени 

справки на различни институции.  

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

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма,  

„въздържал се” – няма.  
      

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Частично изменение на подробен устройствен план на с. Бисерци за имот – публична 

общинска собственост. 

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

 АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): 

 Становището на комисията е за приемането на решението относно частично 

изменение на подробен устройствен план на с. Бисерци за имот – публична общинска 

собственост. 

 Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 284 

 

 Подробните устройствени планова /Застроителем и регулационен план/ на с. 

Бисерци, одобрени през 1984г., предвиждат образуване на УПИ №I – Кметство в кв. №39, 

със съответното застрояване, в който попада част от поземлен имот №430, в който 

съществува сграда, ползвана до преди няколко години за кметство. В момента Кметството 

осъществява своите гункции в друга, по-нова и подходяща за целта част от сграда в друг 

имот.  

 Предвид настъпилите съществени промени в обществено – икономическите и 

устройствените условия и във връзка с отпадналата необходимост от ползването на имота 

по предназначение, както и възникналата инициатива на общината за изграждане на 



 
 

спортни площадки за децата и благоустрояване на имота, се налага изменение в 

подробния устройствен план на селото по отношение на цитирания имот. 

  Скицата – предложение предвижда промяна предназначението на УПИ № I от кв. 

№39 от „Кметство“ – за „Обществено обслужващи дейности и спорт“. Промяната на плана 

за регулация не противоречи на предвижданията на плана за застрояване, поради което не 

се налага неговата промяна.  

 С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, чл. 1 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 134, чл. 2, респ. ал.1, т.1 от ЗУТ, 

Общинският съвет 

  

Р Е Ш И: 

 

 1. Кметът на Община Кубрат да допусне и възложи изработване на проект за 

изменение на ПУП – План за регулация на с. Бисерци, с който да се промени 

предназначението на УПИ № I от кв. №39 от „Кметство“ – за „Обществено 

обслужващи дейнсоти и спорт“, съгласно представената скица – предложение.  

 

 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. 

   

 Резултати от гласуването: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма,  

„въздържал се” – няма.  
 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Частично изменение на подробен устройствен план на с. Севар за имот – публична 

общинска собственост. 

  Докладва: Орхан Мехмед – за кмет, съгласно Заповед №410/26.07.17г. 

Орхан Мехмед прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия 

протокол). 

Становища на постоянните комисии: 

 

 АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): 

 Комисията подкрепя частично изменение на подробен устройствен план на с.Севар 

за имот – публична общинска собственост. 

 Гласували:  „за”- 3, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 285 

 

 Подробните устройствени планове /Застроителен и регулационен план/ на с. Севар, 

одобрени през 1987г., предвиждат образуване на УПИ № I – Трафопост в кв. № 26А, в 

който попадат части от градинка и от съседните улици. В имота има съществуващ мачтов 

трафопост. 



 
 

 Към настоящия момент не са приложени нито регулационния, нито застроителния 

план. Не е построен предвидения нов трафопост и не е урегулиран имота. Предвидения 

терен за трафопост е преоразмерен. Предвид настъпилите съществени промени в 

обществено – икономическите и утройствените условия и във връзка с инициативата на 

общината за изграждане на спортни площадки за децата, както и благоустрояване на 

имота, се налага изменение на подробните устройствени планове на селото по отношение 

на цитирания имот.  

 Скицата – предложение предвижда промяна на уличната регулация на УПИ № I – 

Трафопост от кв. №26А и образуване на два нови УПИ, съобразени с направеното 

благоустрояване в и около имота и изискванията на нормативната уредба, както следва:  

 УПИ № I – Трафопост 

 УПИ № II – Спортно игрище 

 С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 134, ал. 2, респ. ал. 1, т. 1 от ЗУТ, 

Общинският съвет  

РЕШИ: 

 

1. Кметът на Община Кубрат да допусне и възложи изработване на проект за 

изменение на ПУП – План за регулация на с. Севар, с който да се промени уличната 

регулация на УПИ № I – Трафопост от кв. №26А и се образуват два нови УПИ, както 

следва: 

 УПИ № I – Трафопост 

 УПИ № II – Спортно игрище, 

 съгласно представената скица – предложение и се предвиди съответното 

застрояване. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

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

            

Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По точка разни, колеги, имате ли въпроси? Д-р 

Карасюлейман, заповядайте!  

 

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Аз имам две питания и ще се върна малко 

назад, защото наистина не разбрах, може би се разсеях... Не отговорихте на въпроса на 

21ви по закон, както е кмета или вие като заместник или по устав имаше ли 

представителство на Общото събрание на сдружение „Толерантност“? 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Кмета беше, да! 

 



 
 

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Втория въпрос към уважаемите заместник-

кметове е не знам наистина сметосъбирането и сметоизвозването в чий ресор е... До нас 

достигат сигнали, до Вас достигат докладни, до колкото знам контейнерите за разделно 

събиране не са извозвани от м. Май. Има ли проблем в разделното събиране? Какъв е той 

и какво правите с решението?  

 

 ОРХАН МЕХМЕД: В момента с разделното събиране договора е прекратен. В 

момента търсим друга фирма, която ще може да извършва разделното събиране. Г-н Неби 

им се обади, че не е изчистено и те казаха, че няма да извършват тази услуга повече. Това 

е проблема и сега си търсим друга фирма.  

 

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Предлагам, понеже сезонът е летен, 

горещините са съществени, по някакъв начин Общината да организира извозването на 

тези контейнери на общински терен. Проблема е и по селата, там също не се пълнят 

разделно всички знаем като свърши мястото в контейнера Бобър се изхвърлят отпадъците 

там, докато намерим фирмата, която сама ще си отговаря за своите контейнери. Така или 

иначе по договор на нея ще й бъде възложено.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Който и да е по договор, като не е разделно събрано винаги 

имат право да откажат.   

 

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Аз предложих по някакъв начин Общината 

да организира извозването на тези контейнери, които са пълни и мисля че всички 

граждани го искат и ще го видят.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще го имаме предвид. Други въпроси, колеги? 

 

 САШКО МИНКОВ: Какво е разрешението за циганския катун, който се намира 

на битака? За колко време? Замърсяват околната среда... Какво разрешение има, до кога 

ще бъдат там и имат ли регистрация?     

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разрешение няма със сигурност... 

 

 ХАМЗА ЧАКЪР: А за извозване на контейнерите – няма такива отредени 

публични места за сметище така или иначе. В територията на Община Кубрат няма 

сметище. 

  

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Не за сметище, г-н Чакър, контейнерите да 

бъдат съхранени.  

 

 ХАМЗА ЧАКЪР:  Няма къде да се съхранят, няма такова място. Единственото 

съхранение в гр.Разград. 

  

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Бившето озеленяване, където са камионите 

на нашия приятел.  

  

 ХАМЗА ЧАКЪР:  Там също не може. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, но проблема е, че по населените места трябва да ги има 

контейнерите, това е ... няма да е леко разрешаването на проблема, но може би г-н Минков 



 
 

не получихте отговор на питането, нали? Мисля че са сигнализирани органите на реда, но 

до къде е стигнало... Заповядайте, г-н Антонов! 

 

 АНАТОЛИ АНТОНОВ: Не знам дали Общината има информация, че 

канализацията на кръстовището към гр. Исперих е избила и пътното платно е наводнено. 

Какво ще бъде решението? 

 

 ОРХАН МЕХМЕД: Имаме информация, тази сутрин ходихме наистина шахтата е 

запушена с отпадъци от казаните, които са в стопанския двор. Версиите са различни, едни 

казват, че има срутване от камъни, други, че са костилки от кайсиите, но наистина е 

запушено. Пратили сме пожарната да измият асфалта и сега след обяд с инж. Румен 

Петков ще видим какво може да се направи. Има предпоставка и за ПТП. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси има ли? 

 

 САШКО МИНКОВ: Имам още един въпрос за фонтана, в това състояние, в което 

е трябва да се реши да се махне иначе децата ще се качат и ще направим беля.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По уверения на кмета, даже знам че иска да го ремонтира и 

да поработи поне един месец.  

 

 Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Да допълня и да подкрепя г-н Минков освен 

тези на панаирската поляна има такива и по населените места в селата – самонастанили се, 

чужди на Община Кубрат. До колкото знам има от с. Беловец и шуменски села.. Проблема 

е сериозен, вземете го присърце. И като трето питане и към кмета, понеже той беше ми 

обещал, че мога директно да се обръщам към него, въпреки неговото отсъствие.. От името 

на нашата група „Бъдеще за Кубрат“ бихме искали, ползвайки правата по Наредба №12, 

раздел 11, чл. 63, ал. 1 да се изготви отчет за изпълнението на бюджета към 

шестмесечието, сравнителен, разбира се с шестмесечието на миналата година, понеже 

сегашното общинско ръководство все тръби, че няма пари. Да се предостави на 

общинските съветници, в частност на нашата група, даже бих предложил да го разгледаме 

на заседание на комисията по бюджет и финанси.   

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, подготвя се, ще бъде предоставено на всички. 

Благодаря Ви, колеги, всички ще имате информация за състоянието на бюджета. 

Благодаря Ви ако нямате други въпроси закривам заседанието на Общински съвет – 

Кубрат! 

 

 При изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    /П/ 

         ХЮСЕИН ЮМЕРОВ  

      

     

      ПРОТОКОЛИСТ:   

        Дж. Салих………/п/…….. 

гр. Кубрат 

31.07.2017г.  


