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Май 2018 г.
гр. Кубрат
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От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено на 22.05.2018 г. 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: всички 21 общински съветници
Отсъстващи: няма
Присъстваха още: Евгени Драганов – заместник областен управител на Разградска област,
Алкин Неби - кмет на общината, г-жа Женифер Пойраз и г-н Орхан Мехмед - заместник
кметове на общината, Наргис Басри – секретар на община , Светлана Кирилова –
гл.юрисконсулт в Община Кубрат, кметове на кметства, служители на Общинска
Администрация – Кубрат, граждани, медии и други.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми заместник-кметове,
Уважаеми секретар на Община Кубрат,
Уважаеми кметове по населени места,
Дами и господа представители на общинска администрация,
Уважаеми граждани и гости,
Приятно ми е да ви обявя, че днес наш гост е Евгени Драганов – заместник областен
управител на Разградска област.
Приветствам Ви с добре дошли в редовното заседание на Общински съвет - Кубрат. На
основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е
свикано днешното редовно заседание на Общински съвет - Кубрат. В залата присъстват 21
общински съветници. Имаме кворум, може да вземаме законови решения. Откривам
редовното заседание на Общински съвет - Кубрат. Колеги, предварителният дневен ред е пред
Вас, състоящ се от 12 точки, които бяха разгледани от всички постоянни комисии. Някакви
предложения към дневния ред? Не виждам такива... Нека да гласуваме така предложения
дневен ред с вдигане на ръка, който е „за“, моля да гласува...
Проведе се гласуване.
Общинският съвет - Кубрат, с 21 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма,
прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
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Предложение за решение

Докладва

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише запис
на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен
фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за осигуряване на
авансово плащане в размер на 100% от стойността 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
Алкин Неби
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или
Кмет на общината
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
Пряко субсидиране от държавата на дълга на ВиК “Меден
кладенец“
Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на
сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна
ефективност“ 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 Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.
Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на
части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община
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 Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.

Хюсеин Юмеров
Председател на ОбС

Алкин Неби
Кмет на общината

Алкин Неби
Кмет на общината

Алкин Неби
Кмет на общината
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с Алкин Неби
имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2018 г.
Кмет на общината
Създаване на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат.

7

Орхан Мехмед
Ползване на дървесина от горски територии - общинска
Зам.- кмет на
собственост през 2018 година
общината

8

Изменение на ПУП на гр.Кубрат за ПИ № 40422.504.113 по КК
на гр. Кубрат с цел образуване за имота на два нови УПИ № Орхан Мехмед
ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596 за нискоетажно жилищно Зам.- кмет на
строителство от кв.41 и създаване на задънена улица от о.т. общината
119А до о.т.126А
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Преобразуване чрез промяна на вида училище от Основно
Училище „Св. Паисий Хилендарски“- с. Равно, община Кубрат
Алкин Неби
в Начално Училище „Св. Паисий Хилендарски“- с. Равно,
Кмет на общината
община Кубрат
Удостояване с награда „Зрелостник на годината“
Кандидатстването на община Кубрат по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент 1
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в
редовно заседание годишно Общото събрание на акционерите
на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД и определяне
мандата му за гласуване по точките от дневния ред

Хюсеин Юмеров
Председател на ОбС
Алкин Неби
Кмет на общината

Алкин Неби
Кмет на общината

Разни

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише запис на заповед без протест и
без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността 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 общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Становището на
комисията е за приемане на предложеното решение по тази точка. Гласували в комисията са
7 члена със следните резултати: 6 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Членовете на комисията одобряват
предложеното решение и при кворум от 5 присъствали лица на заседанието, 2 отсъстващи ,
гласуването бе следното: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на нашата комисия е
за подкрепа на така направеното предложение за решение. Гласували „за” - 7, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): Нашата комисия проведе своето
заседание в пълен състав от 7 члена и прие предложеното решение с 7 гласа „за”, „против” –
няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси, предложения по точка първа от дневния ред? Не
виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви за гласуване!

Проведе се поименно гласуване.
№

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед
Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър
Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи
Общинският съвет – Кубрат прие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

за
за

Р Е Ш Е Н И Е № 411
Община Кубрат е бенефициент съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ № 17/07/2/0/00087 от 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 554 311,48 лв. (словом: петстотин петдесет и четири хиляди
триста и единадесет лева и четиридесет и осем стотинки) – 100% безвъзмездна финансова
помощ.
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:
1. 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.
2. 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.
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 от 23.10.2017 г. 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. 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 554 311,48 лв. (петстотин петдесет и четири хиляди триста и единадесет лева и
четиридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г. 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. за Проект „Ремонтни работи в
СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат” сключен между Община Кубрат и ДФ „Земеделие”
(съгласно Приложение 1);
2. Възлага на кмета на община Кубрат да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния управител
на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименно гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Пряко субсидиране от държавата на дълга на ВиК “Меден кладенец“.
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на ОбС

Председателят на Общински съвет Кубрат Хюсеин Юмеров прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Комисията е за
приемане на предложеното решение. Гласували в комисията са 7 члена със следните
резултати: 6 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Членовете нашата комисия
одобряват предложеното решение и са гласували със „за”- 4, „против” – няма, „въздържал се”
– няма. Милена Йорданова не гласува съгласно чл.37 от ЗМСМА.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на нашата комисия е
единодушно за подкрепа на така направеното предложение. От присъствалите 7 члена са
гласували „за” - 7, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): Нашата комисия след проведени
разисквания излезе със следното становище:
В мотивите на докладната записка в изречението „Събирането на задълженията се извършва
от инкасатори на дружеството и на каси в офис на Инвестбанк в гр. Кубрат и в
административната сграда на ВИК Меден кладенец ЕООД“ да отпадне израза „и на каси в
офис на Инвестбанк в гр. Кубрат“;
В изречението „Събираемостта на задълженията е ниска и в резултат на това отразените
вземания от клиенти в баланса на дружеството към 31.12.2017 г. са в размер на 392 хил.лв.
Голяма част от тези вземания са просрочени“ думата „ниска“ да се замени със „72%“;
В изречението: „Основните тръбопроводи тип бакелитови са станали технически
негодни за експлоатация още в края на 80-те години, но за подмяната им са необходими
значителни по размери инвестиции, които нито ВиК дружеството, може самостоятелно да
генерира, нито Община Кубрат може да акумулира от своите постъпления.“, думата
„бакелитови“ да се замени с „етернитови“.
След направени разяснения от инж. Румен Петков – управител на „ВиК Меден
Кладенец“ ЕООД , комисията предлага да се добави следния абзац „От годишния финансов
отчет за 2017 г. на „ВиК Меден Кладенец“ ЕООД е видно, че дружеството е в невъзможност
да посреща текущите си разходи. Общите приходи не са достатъчни за покриването дори на
разходите за таксата за водовземане и заустване и разходите за ел. енергия. За последните две
години финансовият резултат е „загуба“, съответно – 320 хил. лв. за 2016 г. и – 413 хил.лв. за
2017 г., което води до отрицателен Собствен капитал в размер на -505 хил.лв. Принципът и
моделът на функциониране на дружеството изключват възможността същото да продължи да
развива дейност без външна финансова подкрепа.“
Гласували: „за”- 6, „против” – няма, „въздържал се” – няма. Г-жа Милена Йорданова
не участва в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви г-н Петров. Инж. Румен Петков направи тези уточнения
и помогна с това да се коригира навреме. Колеги гласуването е поименно. Някакви въпроси
има ли преди гласуване? Не виждам такива. Моля да гласувате за предложеното решение с
предложените корекции и допълнения от ПКЗЕОРМС!
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед

Гласувал (а)
за
за
за
за
за

6
7
8
9
10
11

Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова

12

Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър
Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи
Общинският съвет – Кубрат прие
13
14
15
16
17
18
19
20
21

за
за
за
за
за
за
не гласува
съгл.чл.37 от
ЗМСМА
за
за
за
за
за
за
за

за
за

Р Е Ш Е Н И Е № 412
ВиК „Меден кладенец“ ЕООД е водоснабдително дружество, опериращо на територията на
Община Кубрат. Едноличен собственик на капитала е Община Кубрат. Общото
задължение на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД към
04.05.2018г. г. е 2 973 933 лв., от които:



2 504 145 лв - просрочени задължения за електрическа енергия;
469 788 лв. – начислените за периода 01.2014 – 05.2018 г. лихви по просрочени
задължения.

Най-старо задължение на дружеството към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за потребление
на ел. енергия, датира от 17.01.2014 г.
Средномесечна консумация на ел. енергия възлиза на 68 888 лв. с ДДС. (изчислена за
период 04.2017 г. – 04.2018 г.)
Плащания: Извършват се плащания от страна на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД и от ЧСИ
Деян Драганов.
За периода от 04.2017 г. – до 04.2018 г. общо са постъпили 134 905 лв.:


От ВиК дружеството са постъпили преводи за изразходвана ел. енергия в размер
на 60 657 лв., средномесечно – 5 055 лв.
 От ЧСИ Д. Драганов са постъпили преводи по ИД110/2014 в размер на 74 248
лв., средномесечно – 5 000 лв.
 Обекти на потребление – Присъединени към електроразпределителната мрежа са 14
обекта/3 от тях с прекъснато електрозахранване/-помпени станции, пречиствателни
станции и дълбок сондаж на територията на общ. Кубрат. Обектите, потребяващи

електроенергия са необходими съоръжения за извършване на дейността по
водоснабдяване на населението на Община Кубрат и пречистване на водите.
 Съдебни действия срещу „ВиК Меден Кладенец“ ЕООД

– Предвид критично
нарастващото задължение на „ВиК Меден кладенец“ ЕООД, от страна на ЕНЕРГО-ПРО
Продажби АД периодично се провежда успешна процедура за снабдяване с
изпълнителни листи. В хода на заповедното производство „ВиК Меден Кладенец“
ЕООД признава задължението, като не възразява срещу издаваните заповеди за
изпълнение по чл. 410 от ГПК.
В резултат на горепосочените действия, е образувано изпълнително дело №
110/2014 при ЧСИ Деян Драганов с район на действие Окръжен съд-гр. Разград, което
към месец май 2018г. е за сумата от 2 454 950 лв. В текущото изпълнително дело са
наложени запори на всички банкови сметки, както и са наложени запори на вземания
на „ВиК Меден кладенец“ ЕООД от клиенти на ВиК дружеството. За обезпечение на
вземането, в полза на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е учредена договорна ипотека върху
331,986 дка гори /два имота с площ 40 дка- в землището на с. Брестовене и 291,986 дка
– в землището на с. Брестовене/, собственост на „ВиК Меден кладенец“ ЕООД.
За реализирането на двата описани имота са провеждани две публични продани
от страна на ЧСИ Д.Драганов, но към момента тези действия не са довели до реален
резултат, поради липса на купувачи.
Въпреки всички горепосочени действия и предприети обезпечителни мерки,
средномесечната събираемост по изпълнителното дело достига едва до 5 000 лв.

 Дарение на имоти - Общински съвет – Кубрат с Решение №168/25.10.2016 г. дарява

имот № 132001, намиращ се в землището на с. Брестовене с площ 291,986 дка и имот
№ 131003, намиращ се в землището на с. Брестовене с площ 40,000 дка на „ВиК Меден
Кладенец“ ЕООД , като върху същите е учредена договорна ипотека в полза на
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обезпечаване на задължения на ВиК дружеството.
 Присъединяване към Асоциацията по ВиК - Община Кубрат е приета в Асоциацията

по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване – Дунав ЕООД, гр.
Разград с решение№2 от Общо събрание № АВиК – Рз-045/03.10.2016 г.( До започване
на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съораженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на
потребителите на Община Кубрат от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград,
същите продължават да се извършват от действащия ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр.
Кубрат).
Очаква се процеса по приемане в АВиК да приключи до 31.12.2018 г. В тази насока
по прогнозни изчисления до 31.12.2018 г. дългът на дружеството ще се увеличи с 496
147 лв. т.е. ще достигне до 3 500 000 лв.
 Финансово състояние на „ВиК Меден Кладенец“ ЕООД - Дружеството е в
изключително тежко финансово състояние:
 Средно месечното потребление на вода от населението в Община Кубрат е
около 85 хил. лв. Потреблението варира от сезона.
 Събирането на задълженията се извършва от инкасатори на дружеството и в
административната сграда на ВИК Меден кладенец ЕООД.



Събираемостта на задълженията е 72% и в резултат на това отразените вземания
от клиенти в баланса на дружеството към 31.12.2017 г. са в размер на 392 хил.лв.
Голяма част от тези вземания са просрочени.
 От изготвеният Годишен Финансов отчет за 2017 год. се вижда, че дружеството
реализира загуба в размер на 413 хил. лв.
 Собственият капитал е отрицателен към 31.12.2017 г. – (505) хил.лв
 Коефициента на обща ликвидност към 31.12.2017 г. е под единица /0,21/
От годишния финансов отчет за 2017 г. на „ВиК Меден Кладенец“ ЕООД е видно, че
дружеството е в невъзможност да посреща текущите си разходи. Общите приходи не са
достатъчни за покриването дори на разходите за таксата за водовземане и заустване и
разходите за ел. енергия. За последните две години финансовият резултат е „загуба“,
съответно – 320 хил. лв. за 2016 г. и – 413 хил.лв. за 2017 г., което води до отрицателен
Собствен капитал в размер на -505 хил.лв. Принципът и моделът на функциониране на
дружеството изключват възможността същото да продължи да развива дейност без външна
финансова подкрепа.
Лошото финансово състояние на ВиК Меден Кладенец се дължи на състоянието на ВиК
– инфраструктурата, изграждана през 40-те, 50-те и 60-те години на XX век. Основните
тръбопроводи тип етернитови са станали технически негодни за експлоатация още в края на
80-те години, но за подмяната им са необходими значителни по размери инвестиции, които
нито ВиК дружеството, може самостоятелно да генерира, нито Община Кубрат може да
акумулира от своите постъпления.
Към момента износените тръбопроводи генерират около 75% загуба на вода по
трасетата. При такива показатели за ефективност е невъзможно водопроводната мрежа да бъде
експлоатирана икономически ефективно. Едновременно с това снабдяване на населението
с вода и канализационни услуги е социална функция, която не може да бъде спряна да се
изпълнява.
В момента ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е най-големият кредитор на „ВИК Меден
кладенец“ ЕООД с общо просрочено задължение към 04.05.2018 г. в размер на 2 973 933 лв.
Предвид изложените факти и сложността на ситуацията и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23
от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 23 от Наредба № 8 на Общински съвет Кубрат,
Общински съвет-Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат, да кандидатства за държавна помощ/ пряка
субсидия/, в размер на 3 500 000/три милиона и петстотин хиляди лева/лв., както следва:
 2 504 145 лв. - просрочени задължения за електрическа енергия;
469 788 лв. – начислените за периода 01.2014 – 05.2018 г. лихви по просрочени
задължения.
 по прогнозни изчисления до 31.12.2018 г. дългът на дружеството ще се увеличи с
496 147 лв. т.е. ще достигне до 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди лева/лв .
необходими за заплащане на натрупани задължения на ВиК“Меден кладенец“ЕООД към
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, за изразходвана ел. енергия в периода от 17.01.2014г. до
прогнозна дата 31.12.2018г.
2. В случай на по-ранно предоставяне за
стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и водоснабдителните и
канализационните услуги на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД - гр. Разград от

прогнозната дата 31.12.2018 г., остатъчната сума от субсидията по т. 1 от настоящото
Решение, да бъде възстановена на финансиращият орган.
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 поименно гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал
се” – няма. (Милена Йорданова не участва в гласуването, съгл. чл.37 от ЗМСМА.)
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на сградата на община
Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“ 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 Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Г-н Хамза Чакър излезе от залата.
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Становището на
комисията е за приемане на това предложение. Гласували са: 6 „за”, „против” – няма,
„въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Становището на членовете на
комисията ни е за приемане на решението. Гласували: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал
се” – няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на нашата комисия е
за подкрепа на така направеното предложение за решение. Гласували „за” - 7, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): И нашата комисия с 7 гласа „за”,
„против” – няма, „въздържал се” – няма подкрепя предложението за решение.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, имате ли някакви въпроси, предложения по трета точка от
дневния ред? Не виждам. Предлагам да гласуваме тогава. Който е „ЗА“, моля да гласува!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 413
Със Заповед № РД 09-240/ 12.03.2018 г. на заместник-министъра и ръководител на
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. е определен
период за прием на проектни предложения по реда на Наредба № 12/ 25.07.2016 г. на
министъра на земеделието и храните с начална дата 15.03.2018 г. и крайна дата 16.07.2018 г.
Проектните предложения ще участват по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност“ 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“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
С оглед допустимостта на дейностите, залегнали в обхвата на подмярка 7.2 от ПРСР
2014 – 2020 г. и Проект № 5 „Подобряване на енергийната ефективност на сгради, собственост
на Община Кубрат – административни сгради, Общинска болница Кубрат, УО „Максим
Горки“, детска ясла“, заложен в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода
2014 – 2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба
№ 12/ 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, Общинският съвет - Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства за финансиране по Процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект:
„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна
ефективност“;
2. Общински съвет – гр. Кубрат удостоверява, че дейностите включени в проект
„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна
ефективност“ съответстват на Проект № 5 „Подобряване на енергийната ефективност
на сгради, собственост на Община Кубрат – административни сгради, Общинска
болница Кубрат, УО „Максим Горки“, детска ясла“ от Общинския план за развитие на
Община Кубрат с период 2014 – 2020 г.;
3. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички необходими действия
за кандидатстване и изпълнение на горецитирания проект.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния управител
на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Гласували: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на части от улична мрежа в
гр. Кубрат и с. Савин, община 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 Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия п/ротокол).
Становища на постоянните комисии:

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Членовете на
комисията гласуваха: „за” - 6, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Становището на комисията е за
приемане на решението. Гласували: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на нашата комисия е
за приемане на предложението. Гласували „за” - 7, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): И нашата комисия е за приемането на
това решение. Гласували 7 „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Чухме становищата на постоянните комисии. Колеги, имате ли
въпроси, предложения по четвърта точка от дневния ред?..... Няма. Предлагам да гласуваме
тогава. Който е „ЗА“, моля да гласува!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 414
Със Заповед № РД 09-206/06.03.2018 г. на заместник-министъра и ръководител на
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. е определен
период за прием на проектни предложения по реда на Наредба № 12/ 25.07.2016 г. на
министъра на земеделието и храните с начална дата 08.03.2018 г. и крайна дата 09.07.2018 г.
Проектните предложения ще участват по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ 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“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
С оглед допустимостта на дейностите, залегнали в обхвата на подмярка 7.2 от ПРСР
2014 – 2020 г. и Проект № 13 „Реконструкция, рехабилитация, асфалтиране и ремонт на
уличната мрежа, на населените места и прилежащата инфраструктура на територията на
Община Кубрат“, заложен в Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014
– 2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба №
12 / 25.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства за финансиране по Процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях“ 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“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Реконструкция на части от улична
мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат“;
2. Общински съвет – гр. Кубрат удостоверява, че дейностите включени в проект
„Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат“
съответстват на Проект № 13 „Реконструкция, рехабилитация, асфалтиране и ремонт на
уличната мрежа, на населените места и прилежащата инфраструктура на територията

на Община Кубрат” от Общинския план за развитие на Община Кубрат с период 2014 –
2020 г.;
3. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички необходими действия
за кандидатстване и изпълнение на горецитирания проект.
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.
Гласували: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ПЕТА:
Създаване на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): По точка пета
членовете на комисията предлагат следното:
Отпадане на думата „ресорния“ от чл.6 от Правилника за устройството, организацията и
дейността на общинско предприятие ''ЧИСТОТА'' гр. Кубрат.
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
решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. Гласуваха: „за” - 6,
„против” – няма, „въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Нашата комисия също е за отпадане
на думата „ресорния“ от чл.6 от Правилника за устройството, организацията и дейността на
общинско предприятие ''ЧИСТОТА'' гр. Кубрат и е за вмъкване на текста: „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 решенията.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен
срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.“. Гласували: „за”- 5, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): И нашата комисия е за отпадане на
думата „ресорния“ от чл.6 от Правилника. Гласували „за” - 7, „против” – няма, „въздържал се”
– няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): След направени разисквания членовете
на комисията предлагат отпадане на думата „ресорния“ от чл.6 от Правилника за устройството,
организацията и дейността на общинско предприятие ''ЧИСТОТА'' гр. Кубрат и вмъкване на
текста: „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 решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.“. Гласували 7
„за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря колеги. Може би трябва да направим едно уточнение, че
общинско предприятие е специализирано звено на общината с предмет на дейност „Събиране
на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им ,

с изключение на разделното събиране“, а не е отделно предприятие. Общински съвет всяка
година ще приема доклад и отчет и утвърждава план-сметка за приходите и разходите.
Колеги, въпроси относно точка пет?..... Няма. Предлагам да гласуваме решението с
направените предложения от постоянните комисии. Гласуването е поименно, по списък.
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед
Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър
Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи

Гласувал (а)
за

за
за
за
за
за

за
за
за
за
за
за
за
за
за

за
за
не присъства в
залата
за
за

за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 415
В Глава шеста от Закона за общинската собственост е регламентирана възможност на
общината да осъществява някои дейности самостоятелно, като за целта създаде общинско
предприятие. Общинското предприятие е специализирано звено на община Кубрат за
управление на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението и за
осигуряване изпълнението на общинските дейности. Същото се създава, преобразува и
закрива с решение на общинския съвет. За осъществяване на дейността е необходим
правилник, който се приема от общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл. 53 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет - Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за създаване на Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат по реда
на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС. Общинско предприятие „Чистота” е специализирано звено на
общината с предмет на дейност събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталации и съоръжения за третирането им, с изключение на разделното събиране.
2. Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат в
община Кубрат, съгласно приложение № 1.
3. Упълномощава Кмета на община Кубрат да предприеме всички необходими действия
по създаване на Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат по реда на чл.52 и чл.53 от
ЗОС.
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
решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Приложение 1
ПРАВИЛНИК
за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие
''ЧИСТОТА'' гр. Кубрат
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се урежда редът за създаване, преобразуване, закриване, финансиране
и други взаимоотношения на общинско предприятие ''Чистота'' гр.Кубрат.
Чл.2. Общинското предприятие е специализирано звено на община Кубрат за управление на
общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване
изпълнението на общинските дейности.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВЕН СТАТУТ
Чл.3 /1/ Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат е второстепенен разпоредител с бюджет
и осъществява дейността си от свое име и за сметка на Община Кубрат.
/2/ Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат е с адрес на управление гр.Кубрат, ул.“Княз
Борис 1“ №1.
/3/ Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат отчита дейността си по бюджетна сметка и
ползва собствен печат.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРЕДМЕТ,СЪЗДАВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ
Чл.4./1/ За извършване на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за третирането им общинският съвет на основание чл. 52 от

Закона за общинската собственост създава общинско предприятие с наименованието ОП
„Чистота ”.
/2/ Предмет на дейност на Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат е събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, с
изключение на разделното събиране.
Чл.5.Управлението, организацията и контрола върху дейността на Общинско предприятие
''Чистота'' гр. Кубрат се осъществява от:
/1/ Общински съвет - Кубрат, който :
1. създава, преобразува и закрива Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат.
2. приема Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие
''Чистота'' гр. Кубрат
3. всяка година приема доклад и отчет и утвърждава план - сметката за приходите и разходите.
/2/ Кметът на Община Кубрат:
1. Упълномощава заместник-кмет с права да координира и контролира дейността на
Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат.
2. Упълномощава заместник-кмет с правата и задълженията на работодател по отношение на
работниците и служителите в общинското предприятие.
3. Утвърждава вътрешните правила за организация на работата и разпределение на работната
заплата.
4. Утвърждава длъжностното и поименно разписания на предприятието.
/3/ Общинска администрация-Кубрат оказва методическа помощ на Общинско предприятие
''Чистота'' гр. Кубрат.
/4/ Непосредственото управление и организация се осъществява от упълномощения
заместник-кмет, който организира цялостната дейност на предприятието в съответствие с този
Правилник и действащата нормативна уредба.
РАЗДЕЛ ІV
СТРУКТУРА
Чл.6 Управлението на Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат се осъществява от
заместник-кмет.
Чл.7 Упълномощеният заместник-кмет:
1. организира цялостната дейност на предприятието и го представлява пред държавни,
общински, съдебни и административни органи;
2. въвежда в изпълнение решенията на Общински съвет-Кубрат и заповедите на Кмета на
общината;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието лица,
определя техните възнаграждения, съгласно действащата нормативна уредба, следи за
спазването на трудовото законодателство и извършва всички действия от името на
работодател, по смисъла на Кодекса на труда, след съгласуване с Кмета на община Кубрат;
4. съставя и променя длъжностните характеристики, в зависимост от спецификата на работата
и ги предлага на кмета на Община Кубрат за утвърждаване.
5. контролира трудовата дисциплина на работниците и служителите и осъществява
дисциплинарна власт и имуществена отговорност, съгласно действащите нормативни актове;
6. организира съхраняването и опазването на имуществото на предприятието;
7. изготвя вътрешните правила на организацията, изготвя щатното разписание на персонала и
ги предлага на Кмета на общината за утвърждаване;
8. разпорежда се с банковата сметка на предприятието;
9. на полугодие отчита дейността на предприятието пред Кмета на общината.

10.Прави предложение за промяна на правилника на Общинско предприятие ''Чистота'' гр.
Кубрат пред Кмета на общината.
Чл.8. Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат има следната структура и числен състав:
1. Шофьори – 2 щатни бройки;
2. Общи работници – събирачи на смет – 5 щатни бройки.
РАЗДЕЛ V
ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл.9. Финансирането на Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат се осъществява от:
1.общинския бюджет:
1.1. приходи от такса битови отпадъци
1.2. други източници, включително обща изравнителна субсидия.
Чл.10./1/ Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат осъществява дейността си на бюджетна
сметка, като второстепенен разпоредител с бюджет.
/2/ В Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат се води отчетност съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и се разработва система за финансово управление и контрол
съобразно Закона за ФУКПС и СФУК на Община Кубрат.
Чл.11./1/ Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат осъществява дейността си с
предоставените му средства – дълготрайни материални активи.
/2/ Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат не може да се разпорежда с предоставеното
му имущество /ДМА и други/. Това се извършва след решение на общинския съвет и съгласно
действащото законодателство.
Чл.12.Общинско предприятие ''Чистота'' гр. Кубрат представя в Общинската администрацияКубрат финансови отчети в сроковете по Закона за счетоводството, Закона за публичните
финанси и указанията на Министъра на финансите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.
52, ал. 2 и чл. 53, т. 2 от ЗОС, с Решение № 415 от Протокол № 42/ 22.05.2018 г. на Общински
съвет-Кубрат и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението за създаване на
общинско предприятие „Чистота“.
§2. Контролът по изпълнението на този Правилник се осъществява от Кмета на Община
Кубрат.
Резултати от поименно гласуване: „За“ – 20 (двадесет), „Против“ – няма, „Въздържал
се“ – няма.
Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Господин кмет, обръщам се към вас, защото решението
ще бъде ваше, изцяло добронамерено, със проява на загриженост за бъдещето на община
Кубрат. Също така, съпричастна близка на нас, географски, наблизо община, желае да дари
камион за сметосъбиране и сметоизвозване. Ако вие прецените, че е удачно, ще ви дам
координатите, ще ви осигуря връзка, камион, който при тях е фактуриран на стойност 80 000
лв. безвъзмездно, изцяло дарение. Групата на „Бъдеще за Кубрат“ смята, че на харизан кон
зъбите не се броят за да заработите това предприятие, да вземете под внимание.
АЛКИН НЕБИ: Аз благодаря. Никъде не сме посочили някакъв политически тон и бих се
радвал на такова дарение, независимо дали е от „Бъдеще за Кубрат“. Тия действия, които
предприемаме са единствено за община Кубрат.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ : Заповядайте господин Драганов имате думата.
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ: Уважаеми господин Неби,
Уважаеми колеги общински съветници, да ви е честито новото звено!
Дано да реши трайно проблема! Защото бедствено е положението в няколко социални
дейности.
Това което се случи с точка втора, за помощта, безвъзмездната от държавата, честно казано,
ще бъде много трудно изпълнимо.
Просто, на вчерашната среща при областния управител с представители на Енерго-про и
общината и общинския съвет стана ясно, че очакванията за такъв размер на помощ за
финансиране са много смели. Но в края на краищата, както и кмета каза, трябва да се опита.
Ако има бюджетен излишък в края на годината сигурно ще ви се помогне. В това отношение
искам да ви предам пълната съпричастност на областния управител господин Гюнай Хюсмен,
който след като научи за бедственото положение веднага реагира.
Ние сме уведомили по каналния ред Комисията за бедствия и аварии към Министерския съвет,
уведомили сме МОСВ и МРРБ. Днес господин Хюсмен е в София отново, в Министерството
на регионалното развитие за среща с комисията по регионално развитие в Народното събрание
за да се помъчим да инициираме чрез законови промени да уредим въпроса с ВиК
Асоциациите. Останахме тук като цървулите на България, само в Разград и Хасково които не
можем да си наредим областите и не можем да си подредим къщичките. От това страда
населението на област Разград.
Дано да стане законово, дори силово, след като не може заради определени общински
съветници да наложи това консолидиране във ВиК сектора. По този начин да се отпушат
европейските пари.
Защото разбрахте, че дефакто дружеството е във фалит и ще продължава да се
декапитализира, занапред ще продължава да генерира загуби. Това е ужасна история. Много
стара инфраструктура. Не, че в Разград и Исперих са цъфнали. Навсякъде в този сектор е
трагична ситуацията. Много стара инфраструктура. И там много трябва да се налее.
Много трябва да се налее и в чистотата.
Да ви е честито новото общинско звено. Каквото успя и господин Хюсмен успя да помогне в
петък и събота, и другите съседни общини там ще помогнат аварийно да се решат.
Не можем да станем огнище на зараза. Не може населението да страда от ината и как да го
кажа. В съда ще се решат нещата.
Дано общината успее да си защити интересите и правата в съда и дано да нямате някакви
големи задължения.
Аз съм отворен за въпроси. Ако имате някакви въпроси, послания към областния управител,
към държавата,аз очаквам да има дискусия, но явно комисиите са си свършли работата, което
е похвално. Оперативно явно действате, така че , тъй като смятам да пътувам, ако имате
някакви въпроси. Разбрахте че зов за помощ от нашата страна, стана ясно че ще ви помогнем.
Ще ви подкрепим.
Но от вчера стана въпрос и за тези горски територии. Апортните вноски с тези общински гори,
и те ще са някаква вноска при продажбата. Но Енергото желае още вноски. Трябва да помисли
общинският съвет и общината за още гаранции, нови апортни вноски на общинска
собственост. Те са търпеливи, но все пак и те са частно дружество и търпението им не е
безгранично. Дано да отпусне държавата нещо дори един милион ще бъде глътка въздух, да
не се стигне до режим на тока. Хората от Варна не искат да ни ликвидират. Това все пак е
социална дейност. Не може да страдат хората заради това. Да, слушам Ви.
ЕМИЛ ХРИСТОВ: Казвам се Емил Христов и съм кмет на с.Медовене. Искам да попитам
Защото всичко това, което се гласува ще достигне до областта. И вие можете да го върнете
обратно. Става въпрос за точка четвърта. Става въпрос за уличната мрежа, за с. Савин и гр.
Кубрат. Става въпрос за селските райони. Защо тези 15 села останалите няма нито едно

включено. Нима другите села не отговарят на изискванията. Ако може да се преразгледа точка
четвърта и да се включат и други села.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ (към Е. Христов): Извинявайте господин Христов , но може би този
въпрос трябва да е към кмета на общината.
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ: Извинявайте господин кмете, но вие предварително сте били
осведомени за дневния ред, защо не сте взели навреме отношение. Пък и все пак Общинския
съвет решава подобни въпроси.
ЕМИЛ ХРИСТОВ: При вас ще достигне решението и вие може да го атакувате.
Искам ако може да се преразгледа и де се включат и други села.
АЛКИН НЕБИ (към Е. Христов): Извинявайте г-н кмете. Г-н Христов. Има една малка
особеност. Необходимо условие е да има реконструирана водопроводна мрежа, затова сме
избрали с. Савин. А за ул. Назъм Хикмет в Дряново – просто отговаря на условието да излиза
на републикански път. Това е. Вероятността за спечелване на проекта в този вид е много повисока отколкото ако включим населени места, където няма водопровод и канализация. Това
са условия на програмата.
ДУШКА ПЕТРОВА: Аз искам да попитам защо ние не кандидатстваме по 7.2. за водопровод
и канализация?
АЛКИН НЕБИ: Защото нямаме Асоциация.
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ: Не, то Асоциация има ама са две. Трябва да е само една Асоциация
на тази обособена Разградска територия, никой няма да ни обърне внимание. Това е
положението колеги. Европейски директиви.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, искам да благодаря на заместник областния управител за
гостуването му в днешното ни редовно заседание и за съпричастността
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ: Успешна сесията по-нататък! Оптимизация на образователната
система виждам че имате в днешната сесия. Това е пътя колеги. Не може да осакатяваме
децата, въпреки че се сърдят селските кметове. На децата трябва да се осигуряват съвременни
адекватни условия за учене, не можем да правим самодейност.
Имаше въпрос за пътя Кубрат – Разград.
Със съдействието на пътно управление при областния управител също беше направена пълна
снимка на областната пътна мрежа. И наистина сумата беше много голяма, хванахме се за
главата.
Прави сте, пътищата са отврат , ужас. Но това което е получило пътното, сумата е 600 000 лв.
и е крайно недостатъчна.
Ето казах, че областния е в София. Търсиме пари. Търсиме по европейските програми също да
има финансиране. Без европейски пари няма как да стане никоя рехабилитация пълноценно. В
проектна готовност са няколко участъка, така че има някаква светлина в тунела.
Довиждане.
ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост в Община Кубрат през 2018 г.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Относно тази точка,
членовете на комисията гласуваха: „за” - 5, „против” – няма, „въздържал се” – 1. Господин
Сашко Минков не гласува, съгласно чл.37 от ЗМСМА.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Становището на комисията е за
приемане на решението, като към предложения списък на програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост да се добавят следните имоти № 000398 и №

000399, находящи се в землище с. Беловец. Гласували: „за”- 4, „против” – няма, „въздържал
се” 1.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на нашата комисия е
за приемане на предложението. Гласували „за” - 7, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): Становището на нашата комисия е за
приемането на решението за допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост. Гласували : 7 „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря колеги. Имате ли въпроси относно тази точка?..... Няма.
Предлагам да гласуваме тогава решението с допълнение на списъка с двата имота от с.
Беловец, съответно с номера 000398 и 000399, които колегите от ПККУСДОСЕ ни
предложиха. Който е „ЗА“, моля да гласува!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 416
С решение № 364 по Протокол № 36 от 22.01.2018 г. на Общински съвет – Кубрат е
приета Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община
Кубрат през 2018 г.
Има заявен интерес от граждани на община Кубрат, чрез кмета на с. Точилари с вх. №
УД-03-07-73 от 03.05.2018 г., за закупуване на имоти от общинския горски фонд за
разполагане на постоянни пчелини, с цел разширяване на дейността на пчеларите. С продажба
на тези имоти Община Кубрат може да насърчи пчеларството в региона и се осигури траен
поминък на част от населението.
Има проявен интерес, изразен чрез кмета на с. Задруга, за закупуване на незастроен
имот в селото, предназначен за жилищно застрояване. С продажбата на този имот ще се
благоустрои част от населеното място и ще бъде постигната по-добра среда за живеене.
Има проявен интерес за закупуване на имот собственост на Община Кубрат, който се
намира на с. Брестовене, община Завет.
Предвид гореизложеното Общинският съвет - Кубрат обсъди и реши:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 3а, ал. 2 от Наредба
№ 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи-общинска собственост, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат за 2018 г. приета с Решение № 364 по Протокол № 36 от
22.01.2018г, 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:

1

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
с.Задруга, незастроен УПИ ХV-208 от кв. 11 с площ 890 кв.м.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

с.Точилари имот с номер 019021 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора
с.Точилари имот с номер 019022 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора
с.Точилари имот с номер 019023 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора
с.Точилари имот с номер 019024 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора
с.Точилари имот с номер 019026 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора
с.Бисерци имот с номер 542021 с площ 1,000дка; НТП: широколистна гора
с.Беловец, имот с номер 000478 с площ 0,955 дка; НТП: широколистна гора
с.Беловец, имот с номер 000398 с площ 1,000 дка; НТП: широколистна гора
с.Беловец, имот с номер 000399 с площ 1,000 дка; НТП: широколистна гора
с. Брестовене, общ.Завет, имот с номер 131 002 с площ 633,091дка; НТП: горско стоп.
Територия

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.
Гласували: „За“ – 20 (двадесет), „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.
ПО ТОЧКА СЕДМА:
Ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост през 2018 година
Докладва: Орхан Мехмед – Заместник - кмет на Общината
Заместник кмета на общината Орхан Мехмед прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Относно ползване на
дървесина от горски територии - общинска собственост през 2018 година, членовете на
комисията гласуваха: „за” - 5, „против” – няма, „въздържал се” – 1. Отново господин Сашко
Минков не гласува, съгласно чл.37 от ЗМСМА.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Становището на комисията е за
приемане на решението. Гласували: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал се” - няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на нашата комисия е
за приемане на предложението. От присъствалите 7 съветника, гласували „за” са 7, „против” –
няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): Становището на нашата комисия е със 7
гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, за подкрепа на предложението.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги. Имате ли въпроси по тази точка?..... Няма.
Предлагам да гласуваме тогава решението. Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед
Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов

Гласувал (а)
за

за
за
за
за
за

за
за

9
10
11
12
13
14
15
16

Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров

17

Сашко Цонев Минков

18

Хамза Вели Чакър

19
20
21

Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи

за
за
за
за
за
за
за

за
не гласува
съгл.чл.37 от
ЗМСМА
не присъства в
залата
за
за

за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 417
Ползването да дървесина в горски територии- общинска собственост, се извършва въз
основа на годишен план, одобрен от общинския съвет и в съответствие със Закона за горите.
Ползването на дървесина се осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен
или чрез добив и продажба на добитата дървесина. Начините за продажба на добитата
дървесина се определят с решение на Общински съвет.
За задоволяване нуждите общинските бюджетни структури на територията на община
Кубрат с дърва за огрев през есенно-зимния сезон 2018 година е необходимо да се разреши
добива на 1 620 (хиляда шестстотин и двадесет) пространствени кубически метра /пр.м. 3/
дърва от горски територии- общинска собственост.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 и
ал. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредба 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, чл. 20,
ал. 3, чл. 21, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 24 за управление на горски територии на община
Кубрат, Общинският съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Определя и предоставя през 2018 г. от общинския горски фонд, стопанисван и
управляван от „Кубратска гора“ ЕООД за задоволяване нуждите на общинските бюджетни
структури, читалища, църкви и джамии, обем дървесина в размер на 1 620 (хиляда шестстотин
и двадесет ) пространствени кубически метра /пр.м.3/. Посоченият обем дървесина да се
разпредели по списъци, одобрени от кмета на общината.
2. Определя продажна цена на предоставената дървесина от 28,80 /двадесет осем лв. 80
ст./ лева с ДДС на пространствен кубически метър /пр.м.3/ с включени разходи по
транспортиране.
3. Предоставените количества да са в рамките на одобрения план за ползване на
дървесина за 2018 година на „Кубратска гора“ ЕООД.

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 поименно гласуването: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма. (Сашко Минков не гласува съгл. чл. 37 от ЗМСМА)
ПО ТОЧКА ОСМА:
Изменение на ПУП на гр. Кубрат за ПИ № 40422.504.113 по КК на гр. Кубрат с цел
образуване за имота на два нови УПИ № ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596 за нискоетажно
жилищно строителство от кв. 41 и създаване на задънена улица от о.т. 119А до о.т.126А
Докладва: Орхан Мехмед – Заместник - кмет на Общината
Заместник кмета на общината Орхан Мехмед прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): По тази точка,
членовете на комисията гласуваха: „за” - 6, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Становището на комисията е за
приемане на решението. Гласували: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал се” - няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на комисията ни е за
подкрепа на предложението. От присъствалите 7 съветника, гласуваха „за” 7, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): Становището на нашата комисия е със 7
гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, за подкрепа на предложението.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги. Въпроси относно точка осма?..... Не виждам.
Предлагам да гласуваме тогава решението. Гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед
Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър

Гласувал (а)
За

за
за
за
за
за

за
за
за
за
за
за
за
за
за

за
за
не присъства в
залата

19
20
21

Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи

за
за

за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 418
На основание чл. 135, ал.1 от ЗУТ, Адем Ахмедов Мехмедов и Емине Фикретова
Мехмедова, собственици на ПИ № 40422.504.113 по КК, попадащ в УПИ № ХVІІІ – „За
складова база на РСС“ от кв. 41 по ПУП на гр.Кубрат, съгласно нот. акт № 36, т.V, рег. №
3629, д. 438 от 2005 год. и нот. акт № 145, т.ІІІ, рег. № 3904, д. 444 от 2017 год., в качеството
си на заинтересовани лица, поискаха със заявление вх. № ТУ-02-07-18/ 03.11.2017 год.,
изменение на ПУП на гр. Кубрат, с което за ПИ № 40422.504.113 да се образуват два нови
УПИ № ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596 за нискоетажно жилищно строителство от кв.41 и
създаване на улица-тупик от о.т.119А до о.т.126А.
Съгласно застроителния и регулационния план на гр. Кубрат, одобрен със Заповед №
551 от 1980 год., имота е предвиден за „Складова база на РСС“. Имота е отчужден и по-късно
е възстановена собствеността. Това дава право на собствениците да поискат промяна на ПУП.
По искане на Адем Ахмедов Мехмедов и Емине Фикретова Мехмедова, и при наличие
на предпоставката по чл. 134, ал. 2, респективно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, положителното
становище на гл.архитект от 08.11.2017 год., със Заповед № 724 от 09.11.2017 год. на кмета на
община Кубрат, е допусната изработка на проект за изменение на ПУП по отношение на
засегнатия имот.
Към заявлението е приложена скица-предложение съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.
В Общината е внесен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ, по отношение на ПИ №
40422.504.113 по КК на гр. Кубрат, който е разделен на два имота с проектни номера 595 и 596
по КК.
С проекта за изменение на плана за регулация – за новообразуваните от ПИ № 113
имоти се отреждат УПИ № ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596 за нискоетажно жилищно
строителство, а дворищно регулационната граница към съседните УПИ № Х-112 и УПИ № ХІ114 се променя, така че да съвпада с имотните граници, изменя се и уличната регулация, като
се създава улица-тупик от о.т. 119А до о.т.126А, с цел осигуряване на транспортен достъп до
новообразуваните УПИ № ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596 от кв.41 по ПУП на гр. Кубрат.
Съгласно предварителния проект за ОУП на община Кубрат имотите попадат в
жилищна устройствена зона с разновидност Жм.
Конкретното предназначение на новообразуваните УПИ№ ХХІV-595 и УПИ № ХХV596 – за нискоетажно жилищно строителство не противоречи на предварителния проект за
ОУП, и е допустимо в тази устройствена зона, с което е спазено изискването на чл.103, ал.4 и
чл.104, ал.1 и 2 от ЗУТ.
Териториалният обхват на проекта за изменение на плана за застрояване е УПИ №
ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596.
С плана за застрояване е предвидено свободно, нискоетажно застрояване при спазване
на посочените ограничителни линии на застрояване и показатели изискващи се за жилищна
устройствена зона с разновидност Жм: максимална плътност - 60%, минимално озеленяване –
40 %, Кинт – 1,2, максимална височина на сградите – 10 м.
Предвижданията на проекта са икономично осъществими и дават възможност за
целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите, с което е
изпълнено условието на чл.108, ал.5 от ЗУТ.
Предвид това и на основание чл.21. ал.1. т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във
връзка с чл.134, ал.2, респективно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общинския съвет - Кубрат

Р Е Ш И:
Общински съвет Кубрат в качеството си на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131
ал. 1 и ал. 2. т. 1 от ЗУТ, дава съгласие за изменение на ПУП на гр. Кубрат – План за регулация
и План за застрояване, по предложения проект, с който се предвижда за ПИ № 40422.504.113
по КК на гр. Кубрат, попадащ в УПИ № ХVІІІ – „За складова база на РСС“ от кв. 41 по ПУП
на гр. Кубрат, да се образуват два УПИ № ХХІV-595 и УПИ № ХХV-596, предназначени за
нискоетажно жилищно строителство, със съответното застрояване, а дворищно
регулационната граница към съседните УПИ № Х-112 и УПИ № ХІ-114 да се промени, така че
да съвпада с имотните граници, и създаване на улица-тупик от о.т.119А до о.т.126А.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен управител
на Област Разград в седем дневен срок от приемането им.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Преобразуване чрез промяна на вида училище от Основно Училище „Св. Паисий
Хилендарски“- с. Равно, община Кубрат в Начално Училище „Св. Паисий
Хилендарски“- с. Равно, община Кубрат
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Становището на
комисията по тази точка относно преобразуване чрез промяна на вида училище от Основно
Училище „Св. Паисий Хилендарски“- с. Равно, община Кубрат в Начално Училище „Св.
Паисий Хилендарски“- с. Равно, община Кубрат е: гласуваха: „за” - 6, „против” – няма,
„въздържал се” – 1 (един).
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Членовете на комисията са за
приемане на решението. Гласували: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал се” - няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на комисията ни е за
подкрепа на предложението. От присъствалите 7 съветника, гласуваха „за” 7, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): И нашата комисия със 7 гласа „за”,
„против” – няма, „въздържал се” – няма, подкрепя предложението.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги. Колеги, има ли въпроси по тази точка?..... Не
виждам. Предлагам да гласуваме тогава решението. Който е „ЗА“, моля да гласува с вдигане
на ръка!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 419
Съгласно чл. 38, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование: Според
етапа или степента на образование неспециализираните училища са:

1. начални (I - IV клас включително);
2. основни (I - VII клас включително);
3. гимназии (VIII - XII клас включително);
4. обединени (I - X клас включително);
5. средни (I - XII клас включително).
През последните години демографският фактор дава своето отражение върху общия
брой на учениците в село Равно, община Кубрат.
В момента в основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ се обучават 22-ма ученика,
от които 16-ученика в І–ІV клас и 6-ученика в V–VІІ клас. След завършване на четвърти
клас родителите насочват децата си към по- големите градове.
В тази връзка е предложена промяна във вида на училището от основно в начално.
По този начин, ще се постигне :
- оптимизирано използване на финансовия ресурс
- осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на учениците;
За учениците V –VІІ клас /6 ученика/ ще бъде осигурен транспорт до основно училище
„Христо Смирненски“ град Кубрат, което е средищно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА
във връзка с чл. 311, ал. 1, чл. 312, ал. 1 и чл. 314, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 8, т. 3 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет –Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за Преобразуване чрез промяна на вида училище от Основно
Училище „Св. Паисий Хилендарски“-с. Равно, община Кубрат в Начално Училище „Св.
Паисий Хилендарски“-с. Равно, община Кубрат, считано от началото на учебната
2018/2019 година.
2. Възлага на кмета на Община Кубрат, да предприеме всички необходими мерки
по изпълнение на т. 1 от настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния управител
на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Гласували: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Удостояване с награда „Зрелостник на годината“
Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на ОбС
Председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Становището на
комисията по тази точка относно удостояване с награда „Зрелостник на годината“е: гласуваха:
„за” - 6, „против” – няма, „въздържал се” – 1 (един).
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Членовете на комисията са за
приемане на решението. Гласували: „за”- 5, „против” – няма, „въздържал се” - няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на комисията ни е за
подкрепа на предложението. От присъствалите 7 съветника, гласуваха „за” 7, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): Комисията предлага приемане на
предложеното решение за удостояване с награда „Зрелостник на годината“ на предложените
зрелостници и награждаването им с парична премия от 200 лв. за всеки един. Гласуваха „за” –
7, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря. Колеги, въпроси по тази точка?..... Не виждам. Предлагам
да гласуваме тогава решението. Който е „ЗА“, моля да гласува с вдигане на ръка!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 420
Съгласно утвърдена вече традиция, през м. Май със завършване на учебните занятия за
зрелостниците, директорите на средните училища на територията на община Кубрат предлагат
за удостояване с награда „Зрелостник на годината“ ученици с отличен успех (6,00) по всички
предмети в дипломата за завършено средно образование.
Постъпило е предложение с вх. №УД-01-013-47/14.05.2018 г. от директора на
СУ„Христо Ботев”, гр.Кубрат за удостояване с награда „Зрелостник на годината” на ЦВЕТА
ЦВЕТАЛИНОВА КОЦЕВА и БЕРК ТАМЕРОВ РЕМЗИЕВ.
Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 9 на Общински съвет-гр.Кубрат има
нормативно определен срок:“Наградата се връчва на 24 май.“
Предвид гореизложеното и по предложение на Комисията по социални дейности,
образование и здравеопазване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 15 и чл.20,
ал. 4 от Наредба № 9 на ОбС за символиката на Община Кубрат, Общинският съвет –Кубрат
Р Е Ш И:
1. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в размер на
200,00 /двеста лева/лв. ЦВЕТА ЦВЕТАЛИНОВА КОЦЕВА – зрелостник от випуск 2018
година от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат.
2. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в размер на
200,00 /двеста лева/лв. БЕРК ТАМЕРОВ РЕМЗИЕВ – зрелостник от випуск 2018 година
от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Кубрат и областния управител на
област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд –
Разград.
Гласували: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Кандидатстването на община Кубрат по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP0012.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Становището на
комисията по тази точка е за приемане на предложението. Гласуваха: „за” - 6, „против” – няма,
„въздържал се” – 1 (един).
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Членовете на комисията са за
приемане на решението. Комисията констатира техническа грешка в Годишния план за
развитие на социалните услуги в Община Кубрат в частта Здравни медиатори, финансирането
е в размер на 15 748 лева от Държавно делегирана дейност. Гласували: „за”- 5, „против” –
няма, „въздържал се” - няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): Становището на комисията ни е за
подкрепа на предложението. От присъствалите 7 съветника, гласуваха „за” 7, „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): И нашата комисия със 7 гласа „за”,
„против” – няма, „въздържал се” – няма, подкрепя предложението.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги. Колеги, има ли въпроси по тази точка?..... Не
виждам. Предлагам да гласуваме тогава решението. Който е „ЗА“, моля да гласува с вдигане
на ръка!
Проведе се гласуване
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 421
Община Кубрат има намерение да кандидатства по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Общата цел на процедурата е
да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на
бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности „За по-добър
живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“, включително ромите чрез
реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е насочена към
подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 г. - 2019 г.,
Общински съвет - Кубрат:
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие кметът на община Кубрат да кандидатства по процедура чрез директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 със следните партньори:
 Сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза „Амаре
Пхала“;
 Сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза
„Асоциация Интегро“;
 ДГ „Първи юни“ с. Юпер - филиал с. Сеслав;
 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Сеслав;
 ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Севар.
2. Приема актуализиран план за социалните услуги в Община Кубрат, неразделна част от
настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Кубрат и областния управител на
област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на 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
решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Гласували: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГРАД КУБРАТ
№

1.

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Социални услуги - на територията на община Кубрат
Домашен социален Предоставяне на храна,
патронаж гр.
комунално-битови услуги, помощ в
Кубрат капацитет
домакинството, здравна и
500 места 500
медицинска грижа и други.

Местоположен
ие (нас.място)

Планов период 2019година
Времеви график за 2019 г.
Финансиране
Изпълняваща
(източник, сума)
организация,
Месец Месец Месец Месец
отговорник
1-3
4-6
7-9
10 -12

Община Кубрат

х

х

х

х

Общински бюджет
– собствени
средства
937 274.00лв.

Община
Кубрат

Делегирана
държавна дейност
435 000.00 лв.
Дофинансиране
Общински бюджет
– собствени
средства
Делегирана
държавна дейност
203 400.00 лв.

Община
Кубрат

2.

Дом за стари хора
с. Тертер (ДДД)
капацитет 60
места 60

Консултиране; 24-часово
обгрижване; Рехабилитация;
Терапия; Групова работа;
Информиране.

с. Тертер

х

х

х

х

3.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания гр.
Кубрат (ДДД) капацитет 30
Места 30
Обществена
трапезария – по
проект финансиран
от АСП
капацитет 100
потребители
Здравни медиатори
Общинска дейност,
подкрепяна от МЗ –
2 здравен медиатор

Дневни и почасови грижи
Медицинска и социална
рехабилитация.

гр. Кубрат

х

х

х

х

Осигуряване на безплатна храна
на хора с много ниски доходи или,
които са без доход.

гр.Кубрат,
с.Севар,
с.Бисерци,
с.Беловец,
с. Мъдрево

х

х

-

х

МТСП, Фонд
Социално закрила
72 210 лв.

Община
Кубрат

Посредничество за достъп до
здравни услуги в ромските
общности; Профилактика за деца
и възрастни; Участие в превенция

гр. Кубрат

х

х

х

х

Общинска дейност,
подкрепяна от МЗ
15 748 лв.

Община
Кубрат

4.

5.

Община
Кубрат

на изоставянето; Дейности в
подкрепа на майчинството.

6.

Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
гр. Кубрат
/ ДДД/

капацитет 30
места 30

7.

Кризисен център
Гр. Кубрат
/ДДД/
Капацитет 15
Места 15

Социални услуги предназначени
за деца и семейства с цел
предотвратяване на изоставянето
на децата и настаняването им в
специализирани институции,
превенция на насилието и
отпадане от училище,
деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване, обучение и подкрепа
на приемни родители и
осиновители, консултиране и
подкрепа на деца с поведенчески
проблеми и прояви.

гр. Кубрат

Подкрепа на децата за справяне с
конфликти, насилие и травми,
развиване на социални умения.
Подкрепа за подобряване на
условията за живот на уязвими
семейства и лица жертви на
семейно, общностно насилие и др.
Идентифициране на необходимите
потребности и подкрепа,
посредничество пред социалните
служби. Подслон за бездомни
хора.

гр. Кубрат

х

х

х

х

Делегирана
държавна
дейност

Община
Кубрат

93 900.00 лв.

Х

х

х

х

Делегирана
държавна
дейност

Община
Кубрат

8.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с психични
разтройства
/ДДД/
Капацитет 15
Места 15

Топъл обяд – по
проект на ОПРЧР
финансиран от
АСП
Капацитет 100
Потребители 100
10. Интегрирани
услуги за ранно
детско развитие
на децата и
подкрепа на
техните
семейства
9.

Центърът предоставя подслон и
ежедневни грижи за настанените
лица, като осигуряването на
здравните и образователни услуги
се предоставят извън мястото за
живеене, за да бъде осигурена
социална интеграция. Основната
цел на услугата е осигуряване
качество на живот и създаване на
условия за пълноценно физическо,
емоционално и познавателно
развитие, и социално включване
на лицата в естествената за тях
среда, чрез осигуряване на
индивидуализирана грижа и
подкрепа. Осигурена е денонощна
грижа за настанените
лица.Целевата група включва
лица с психични разстройства на
възраст над 18 години.
Капацитетът е 15 места.
Осигуряване на топъл обяд на
крайно нуждаещи се лица от
маргиналните групи и оказване на
социална подкрепа.

гр. Кубрат

Формиране на родителски умения
сред уязвимите групи родители
включване на децата в по-големи
общности с оглед на тяхната
социална интеграция и развиване
на умения за равен старт в
училище, повишаване на

гр. Кубрат

Х

х

х

х

Делегирана
държавна
дейност

гр. Кубрат

Х

х

х

х

МТСП, Фонд
Социално
закрила
69 300.00 лв.
Х

х

х

х

Проект
финансиран от
ОПРЧР
142 494,00 лв.

Община
Кубрат

Община
Кубрат

Община
Кубрат

училищната готовност на деца от 3
до 7 год.

11. Оперативна
програма „Наука
и образование за
интелигентен
разтеж“Социалноикономическа
интеграция на
уязвими
групи.Интегриран
и мерки за
подобряване
достъпа до
образование“

Осигуряване на редовна
посещаемост и задържане в
училищата, чрез прилагане на
разнообразни форми и програми
за работа с деца с трудности и
дефицити в обучението и
отпаднали от училище с цел
тяхната реинтеграция:

гр. Кубрат

х

х

х

х

Проект
финансиран от
ОПРЧР и ОП
„Наука и
образование за
интелигентен
растеж“

Община
Кубрат

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание годишно
Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД и
определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината
Кметът на общината Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено е към
настоящия протокол).
Становища на постоянните комисии:
НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Председател на ПКЕИРБФ): Относно определяне на
представител на Община Кубрат за участие в редовно заседание годишно Общото събрание
на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД и определяне мандата му за
гласуване по точките от дневния ред, становището на комисията по тази точка е следното:
Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния ред на
редовното заседание на Общото събрание на МБАЛ Разград да гласува със „ въздържал се “.
Гласували: „за”- 6, „против” – няма, „въздържал се” – 1.
АНАТОЛИ АНТОНОВ (Председател на ПККУСДОСЕ): Комисията излиза със следното
становище: Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния ред
на редовното заседание на Общото събрание да гласува с „ въздържал се “. Гласували: „за”5, „против” – няма, „въздържал се” - няма.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ (Председател на ПКСДОЗКСВ): И нашата комисия гласува за това
упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния ред на
редовното заседание на Общото събрание на МБАЛ Разград да гласува със „ въздържал се “.
Гласували: „за”- 7, „против” – няма, „въздържал се” – няма.
ПАВЛИН ПЕТРОВ (Председател на ПКЗЕОРМС): И нашата комисия със 7 гласа „за”,
„против” – няма, „въздържал се” – няма, гласува за това упълномощеният представител на
община Кубрат по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание
на МБАЛ Разград да гласува със „ за “.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги. От едната комисия имаме предложение
упълномощеният представител на община Кубрат да гласува със „за“ а от другите комисии с
„въздържал се“. Понеже всичките предложения ще ги гласуваме поименно, господин кмете,
ако може да направите вашето предложение!
АЛКИН НЕБИ: Колеги, държавата е с 84% участие в дружеството. На предното събрание
бяхме аз и д-р Заргар от Исперихската болница. Тогава пак бях упълномощен да гласувам
„въздържал се“, а той гласува „за“. Това беше за приемане на още един член в борда на
директорите на МБАЛ Разград. Нищо че от другите общини в областта Цар Калоян, Самуил,
Завет нямаше присъствие, държавата си приема това, което реши. Тука според мене
гласуването с „въздържал се“ е редно. Вие все пак решавате.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, има ли въпроси? Предлагам да гласуваме. Не виждам такива?
МИЛЕНА ЙОРДАНОВА: Само един въпрос. А документи някакви получихте ли?
АЛКИН НЕБИ: Не. В библиотеката са, елате си ги вземете. Там да ги видим. Безотговорно.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, има ли въпроси? Предлагам да гласуваме първото решение, а
именно:
1.
Дава мандат за участие на Алкин Осман Неби – Кмет на Община Кубрат в
Редовното събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД 14.06.2018
г. от 11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в общото
събрание на 28.06.2018 г. от 11:00 ч.
Проведе се поименно гласуване.

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

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед
Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър
Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи

Гласувал (а)
за

за
за
за
за
за

за
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

за
за
не присъства в
залата
за
за

за

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви. С 19 гласа „за“, „против“ няма и 1 „въздържал се“,
решението се приема.
Постъпи предложение от д-р Карасюлейман другите точки да ги гласуваме анблок, а Хюсеин
Юмеров предложи 2 и 3 точка да се гласува анблок, а четвърта точка отделно. Всички в
залата се съгласиха с последното предложение. Подложени бяха ма гласуване в следния вид
:
2. Определя Хюсеин Юмеров– председател на Общински съвет-Кубрат за представител
на Община Кубрат, при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в редовното
заседание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 14.06.2018 г. от
11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, да участва на общото
събрание на 28.06.2018г. от 11:00 ч.
3. За участие в редовното заседание на Общото събрание на „МБАЛ Св. Иван РилскиРазград“ АД упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение,
което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за самоличност.
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед

Гласувал (а)

Гласувал (а)

за

за

за
за

за
за

за
за

за
за

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

Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър
Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров

20
21

Юзджан Хасан Фейзи

за

за

за
за
за
за
за
за
за
за

за
за
за
за
за
за
за
за

за

за

за
за

за
за

не присъства в
залата

не присъства в
залата

за

за

не участва
съгл.чл.37 от
ЗМСМА

за

за

за

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И четвъртото решение:
Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния ред на
редовното заседание на Общото събрание да гласува със „за“.
Проведе се поименно гласуване.
№
2

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов

3

Бахтишен Нуриева Османова

4
5

Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед

въздържал се
против

6

Душка Иванова Петрова

въздържал се

7

Ерсин Реджеб Ахмед

8

Ибрахим Халилов Яхов

въздържал се

9

Ива Миткова Димитрова

въздържал се

10

Красимир Димитров Христов

против

11

Майрям Юсеин Апти

против

12

Милена Нанкова Йорданова

против

13

Наил Наил Адил

против

14

Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед

против

15

Павлин Тодоров Петров

1

Гласувал (а)
против
против
против

против

за

16

Пламен Стефанов Петров

против

17

Сашко Цонев Минков

против

Хамза Вели Чакър
18

не присъства в
гласуването

19

Хюсеин Исмаил Карасюлейман

против

20

Хюсеин Неджмиев Юмеров

против

21

Юзджан Хасан Фейзи

против

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: А сега гласуваме Упълномощеният представител на община
Кубрат по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание да
гласува с „въздържал се“.
Проведе се поименно гласуване.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име, презиме и фамилия
Али Хасан Сюлейман
Анатоли Димитров Антонов
Бахтишен Нуриева Османова
Беркант Ахмед Мехмед
Билял Хюсеин Ахмед
Душка Иванова Петрова
Ерсин Реджеб Ахмед
Ибрахим Халилов Яхов
Ива Миткова Димитрова
Красимир Димитров Христов
Майрям Юсеин Апти
Милена Нанкова Йорданова
Наил Наил Адил
Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед
Павлин Тодоров Петров
Пламен Стефанов Петров
Сашко Цонев Минков
Хамза Вели Чакър
Хюсеин Исмаил Карасюлейман
Хюсеин Неджмиев Юмеров
Юзджан Хасан Фейзи

Гласувал (а)
за

за
за
за
за
въздържал се

за
за
за
за
за
за
за
за
против

за
за
не присъства в
залата
за
за

за

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 422
В деловодството на Община Кубрат е депозирана Покана за провеждане на редовно годишно
Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД с вх.№ УД-02-20551/ 08.05.2018 г.

Редовното заседание на Общото събрание е насрочено за 14.06.2018 г. от 11.00 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 28.06.2018 г.
от 11:00 ч.
Представен е дневния ред, както следва:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през
2017 г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
5. Промяна в състава на съвета на директорите;
6. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите;
7. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението;
8. Промяна в капитала на дружеството;
9. Промяна в устава на дружеството;
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет-гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие на Алкин Осман Неби – Кмет на Община Кубрат в Редовното
събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД 14.06.2018 г. от 11.00
ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в общото събрание
на 28.06.2018 г. от 11:00 ч.
2. Определя Хюсеин Юмеров– председател на Общински съвет-Кубрат за представител
на Община Кубрат, при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в редовното
заседание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 14.06.2018 г. от
11.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, да участва на общото
събрание на 28.06.2018г. от 11:00 ч.
3. За участие в редовното заседание на Общото събрание на „МБАЛ Св. Иван РилскиРазград“ АД упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение,
което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ за самоличност.
4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от дневния ред на
редовното заседание на Общото събрание да гласува с „Въздържал се“.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Кубрат и областния управител на
област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд –
Разград.
Резултати от поименно гласуване:
по т. 1 на решението: „За“ – 19 (деветнадесет), „Против“ – няма, „Въздържал се“ – 1
(един).
по т. 2 и 3 на решението: „За“ – 19 (деветнадесет), „Против“ – няма, „Въздържал се“ –
няма (Хюсеин Юмеров не участва съгл. чл.37 от ЗМСМА).
по т. 4 на решението упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки
от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание да гласува с „Въздържал се“.:
„За“ – 18 (осемнадесет), „Против“ – 1 (един), „Въздържал се“ – 1 (един).

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:
Разни
Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Вчера след 14 часа 11-годишно момиченце е нахапано
от улично куче на детска площадка в гр. Кубрат. Моля, ако трябва с решение на Общински
съвет да възложим спешни неотложни мерки. На шестмесечие дайте отчет. От началото на
годината какви мерки са предприети по Програмата за борба с безстопанствените кучета,
какво е изхарчено и какво правим. Защото това не трябва да е моето дете, не трябва да е на
никого детето.
АЛКИН НЕБИ : На следващата сесия ще има такъв отчет.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще има такъв отчет, предоставен на общинските съветници и
запознаване с мерки предприети от кмета. Колеги, ако няма друго за разискване……….,
закривам днешното заседание.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ

ПРОТОКОЛЧИК:
НАРГИС БАСРИ............/п/................

гр. Кубрат
29.05.2018 г.

