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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019 г. – 2023 г. 

======================================================= 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 19  

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 26.05.2021 г. /сряда/ в 14:00 

часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл. 

23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ 

във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/Мандат 2019 г.-2023 г./. 

 

 

Присъстваха: 21 общински съветници. 

 

 

Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз – зам.-

кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.- кмет на Община Кубрат, служители 

от Общинска администрация – Кубрат, кметове на кметства, граждани и медии. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми господин Неби - Кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми Заместник - кметове на Община Кубрат,  

Уважаеми представители на общинската администрация, 

Уважаеми Кметове по населени места, 

   Уважаеми граждани, гости на днешното заседание, 

  Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат, 

което се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация /ЗМСМА/. При проверка на кворума, Общинският съвет е в 

пълен състав в регистрациите си. Може да вземаме законови решения. Предвид 

предварителния дневен ред, колеги, както стана ясно и на постоянните комисии, 

имаме една допълнителна точка за разглеждане в днешното заседание. Ако нямате 

въпроси и други предложения, ще предложа с гласуване да включим тази 

допълнителна точка  в днешното заседание на Общински съвет. Господин Петков! 
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  ПЕТКО ПЕТКОВ: Преди да започнем само, с цел заснемането на сесията, да изключим 

изказванията от микрофона, но нищо не се разбира от самите записи, да не говорим, че има и 

отрязани неща. Как може да променим това? 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не считам, че това е нашия проблем. Операторът, който излъчва, 

има пълната отговорност. Да, госпожо Борисова! 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз се присъединявам към изказването на Петко. Предната сесия 

беше доста орязана, въпроси на колеги липсваха. Например, аз като се изказвах беше 

изрязано част от моето изказване и заради това днеска повдигаме този въпрос, защото  иначе,  

ако така ще се режат изказвани и въпроси, няма смисъл да се излъчва на живо. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, това излъчване е предвид прозрачността към обществото да 

може да следи нашите заседания. Може би пропускате – нито сме го приели в нашия 

Правилник, нито залата позволява да имаме тези нови технологии, във всяка една маса да 

имаме микрофони поради причината, че тази зала се използва и за други мероприятия на 

Община Кубрат и на гражданите. Мисля, че не е неотстраним проблема. 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Добре. След като не е приет в нашия Правилник, защо се случва 

това? 

 

 

АЛКИН НЕБИ: С цел прозрачност. Всеки да гледа, да има възможност да гледа. 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Те, протоколите се качват на страницата на Общински съвет, пак 

може да се види. Не е проблемът, че ни снимат или ни дават на живо. Проблемът е просто, че 

в определени моменти въпроси се режат, изказвания се режат и така тази прозрачност губи 

своя смисъл. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, предвид дневния ред, нито точката е за предложение на 

дневен ред, може да остане за точка разни. Предвид дневния ред, предлагам с 

допълнителната точка да гласуваме дневния ред на днешното заседание. Който е съгласен с 

вдигане на ръка, моля... 

 

 

Проведе се гласуване... 
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 Общинският съвет - Кубрат, с 21 /двадесет и един/ гласа „За”, „Против” – няма, 

„Въздържал се” - няма, прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 

Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в община Кубрат за 

периода 2021-2022г. и Годишен план на дейностите за 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

в Община Кубрат. 

Мирослав Йорданов 

– Зам. - кмет на 

Община Кубрат 

2. 
Ново обсъждане на решение № 222 по Протокол № 18 от 

28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

3. 
Ново обсъждане на решение № 223 по Протокол № 18 от 

28.04.2021г. на  Общински съвет - Кубрат.  

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

4. 
Ново обсъждане на решение № 224 по Протокол № 18 от 

28.04.2021г. на  Общински съвет - Кубрат. 
Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Ново обсъждане на Решение № 232 по Протокол № 18 от 

28.04.2021 год. 

Относно: Определяне на маломерни имоти и лозя от 

общинския поземлен фонд за отдаване под наем за 

стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

6. 

Учредяване право на ползване за устройване на постоянен 

пчелин в имот от  Общински  горски  фонд  с  

идентификатор  40422.294.938  в землището на град Кубрат. 

 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

7. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

8. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 
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9. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

10. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

11. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

12. 
Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

13. 

Определяне броя на таксиметровите автомобили, 

обслужващи Община Кубрат, максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за 2021г.  

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС - 

Кубрат 

14. 
Откриване на Клуб на лица с трайни увреждания и 

предоставяне на помещение за членовете му. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

15. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 
Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС - 

Кубрат 

16. 

                            Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по 

проект  „Патронажна грижа + в община Кубрат”, по  

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +. 

 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

17. РАЗНИ.  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ред е приет с шестнадесет точки. 

Продължаваме по първа точка от дневния ред, относно: Приемане на Стратегия за подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2021-2022 г. и 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

Община Кубрат. Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат. 

Заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Кубрат за периода 2021-2022 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат.  

          Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ: Уважаеми Общински съветници, Уважаеми господин Кмет на 

Община Кубрат, Уважаеми Председател на Общински съвет – Кубрат, Уважаеми гости! 

 Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Йорданов! Колеги, моля за становища на 

комисиите! Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ). 

 Добър ден и от мен! По първа точка: Членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Приемане на Стратегия за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2021-2022 г. и 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

в Община Кубрат. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:   Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, да чуем и вашето становище на двете 

съвместни комисии - на  Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка първа: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Стратегия 

за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 

2021-2022г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в Община Кубрат. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи за изказване, становища? 

Госпожо Цонева, заповядайте! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз ще повторя част от думите си от заседанията на комисиите. Може би 

се изказвам по въпрос за мотивацията, защо се въздържаме за вземането, за приемането на 

тази стратегия. Когато човек прочете внимателно тази стратегия, две неща се набиват 

веднага: първото е че е написано чудесно! Структурата и всичко останало е идеално. Второто 

нещо обаче е, човек задава въпроса какво от това след като тя е неприложима към 

настоящата ситуация, като знаем, това е подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците, усилията на всички които я водят в сферата в момента, са насочени основно към 

вземане на мерки за преодоляване на дефицитите, които са вследствие на дистанционното 

обучение. За съжаление, аз в стратегията не открих нито една дума, свързана или която да е в 

тази посока, а знаете, че тези стратегии са основа и са база и за по-нататъшни действия – да 

се кандидатства за проекти, за каква да е помощ - била тя финансова или професионална или 

друг тип помощ. А това като не фигурира в тази стратегия, не знам как би могло да стане и 

тъй като е проект, аз силно се надявам, наистина да се включат тези ключови моменти, 

защото периодът е 2021 година, ние все още се обучаваме с повечето ученици дистанционно. 

Така че още веднъж казвам, просто обръщам внимание да се обърне внимание, да се разгледа 

все пак тази страница на Европейската комисия, където има наистина много добри идеи и 
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много добри стратегии и мерки на Европейската комисия. Така че там е написано и дадено 

всичко, тя е актуализирана на 30.06.2020 г. Просто трябва да се посочат тези основни 

моменти в стратегията и тогава тя, наистина ще бъде завършена. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за изказване относно стратегията? Господин 

Йорданов нещо да добавите или Господин Калинов? 

 

СТЕФАН КАЛИНОВ: Относно стратегията, което мога да кажа, е че ние стъпваме на 

базата на Областната стратегия. Там каквото са приели, на базата на тяхната стратегия, ние 

изготвяме нашата стратегия и техните приоритети са заложени такива. Аз няма как да 

променя Областната стратегия. Стъпваме на базата на техните приоритети, разработваме 

нашата стратегия, за да готвим докладна. Разбирам ви, но просто това е, няма как да променя 

като документ Областната стратегия. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз посочих предния път, че не съм чела Областната стратегия наистина, 

но ако и там няма още по – жалко, защото съгласете се, че това, което е просто трябва да се... 

 

СТЕФАН КАЛИНОВ: Разбирам, просто Областната стратегия би трябвало да беше приета 

още януари месец, за да можем да влезем в сроковете по закон и до края на март ние да 

изготвим нашите стратегии, да ги гласуваме. Сега сме края на май началото на юни – тя 

половината период измина, стратегията кога ще се прилага другата част... 

 

НИНА ЦОНЕВА: Ами то няма значение, нали, то никой не може да каже какво ще стане в 

бъдещето. Аз мисля, че ние сме длъжни, каквото трябва да направим, а вече останалото не се 

знае, може пак да преминем, но тенденцията е основно да се премине към смесена форма на 

обучение и в тази насока, са всичките тези мерки. Нали така е в европейски мащаб, затова 

обръщам внимание, защото сме в течение  на тези неща просто нали съм общински съветник 

и реших да използвам тази втора думичка, за да дам един скромен съвет, изхождайки от моят 

опит. Това е всичко. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако няма други въпроси, колеги, предлагам да преминем към 

гласуване на точка първа от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение 

да стане решение на Общински съвет, моля да гласува с вдигане на ръка... 

Проведе се гласуване...   

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 233 

Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 

приоритет в националната политика в областта на средното образование. 
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            След приемането на Областната стратегия в изпълнение на чл.197, ал.1 и ал.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, всяка община 

разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период 

от 2 години, която се приема от Общинския съвет. 

            В изпълнение на общинската стратегия, ежегодно  общинският съвет, по 

предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието 

приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие. 

Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни общински планове се 

изпращат на Областния управител . 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1,т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 197 

от Закона за предучилищното и училищното образование  и чл. 60, ал. 1 от АПК, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Приема Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Кубрат 2021 – 2022 г. /съгласно Приложение № 1 - неразделна 

част от настоящото решение/. 

 

 2. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в Община Кубрат/съгласно Приложение № 2 - неразделна част 

от настоящото решение/. 

 

 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК, за да се предотврати закъснението от изпълнението на 

законово определените срокове. 

 

 

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

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

  

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 6 (шест). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. С шестима „Въздържали се“ и петнадесет гласа 

„За“, точка първа е приета, колеги по дневния ред. Преминаваме към следваща точка от 

дневния ред. Относно: Ново обсъждане на решение № 222 по Протокол № 18 от 

28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. Докладва: господин Неби – кмет на Община 

Кубрат. Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Ново обсъждане на решение № 222 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински 

съвет - Кубрат.                

Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат 

 

 АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми господин Председател, Уважаеми заместник - 

кметове, дами и господа общински съветници, Кметове по населени места и граждани. 

 Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Господин Байрактаров, становища на двете комисии, 

които заседаваха - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и 

финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, 

култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

 По точка втора: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение. Относно: Ново обсъждане на 

решение № 222 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ - 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед, и вашето 

становище да чуем - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).  

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 
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 По точка втора: Членовете на постоянните комисии, подкрепят така направеното 

предложение за решение. Относно: Ново обсъждане на решение № 222 по Протокол № 18 

от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване? Доктор Белинов, 

заповядайте!  

 

 ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз искам да попитам, защо правим ново обсъждане при условие, 

че предната сесия ние ви предупредихме, че това е незаконосъобразно, да го отложите, 

защото ако не знаете и казвате е едно, ако знаете е друго. Примерно, ако не знаете това е ваш 

пропуск, но ако сте го знаели така, че е против закона това решение, вие подвеждате и 

другите общински съветници да гласуват по някакъв друг начин. Така че, тогава имахме 

спор с вас, ние ви предупредихме, вие не предприехте нищо, не се съобразихте с нашето 

предупреждение, а сега правим наново – втора, трета, четвърта, пета точка, ново обсъждане. 

Такава ли ще е практиката за в бъдеще? 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпросът ви към кого е, към мен? 

 

 ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Към вас първо, защото първо с вас влязохме в спор, в разговор.  

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще отговоря! Други въпроси, желаещи за изказване? Господин 

Бедиханов! 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Нека да отговорите на този и ако не получа отговор ще задам 

въпроса. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, предвид писмото, което сме получили от Областния 

управител, решенията постъпват отново в Общински съвет за ново обсъждане и допълване. 

Приемайки корекцията, вносителят на докладната и администрацията допълват, изменяйки 

това решение с ново. Но това е наш... как да го кажа, съгласяваме се, така е, но можеше да 

пуснем решението и в същия вид, което не означава, че не спазваме разпоредбите на закона. 

Но нищо не пречи така да фигурира и затова така сме решили да има ново обсъждане, 

защото ще изчета например в една докладна, като напишем накрая, че всички решения да 

бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и на Областния управител, ако не го зачета, ние 

сме длъжни да го направим. И ако разпоредбите на закона кажат, че 30 на сто минимум от 
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генерирания евентуален приход трябва да е за конкретното населено място, това не означава, 

че не го спазваме. Не знам, може би различно мислим в тази насока, което впоследствие се 

отчита в отчитането на бюджета – тримесечие, шестмесечие и годишен отчет. Заповядайте, 

господин Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Юмеров, вие казахте, това не значи, че не спазваме 

закона.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Напротив! Ако спазвахте закона Областният управител нямаше да 

върне решението, то е незаконосъобразно, нали така пише..., че не спазвате закона, че не 

спазвате всички. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Счита, че е така! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е. Не спазвате закона. Ние ви предупредихме и по време на 

сесия можеше да включите тая точка 3., да се определят тези 30% и това щеше да е. И какво, 

четири точки незаконосъобразни. Освен това, вие нарушихте клетвата, която сте положили. 

Освен това подведохте 2/3 от общинските съветници да гласуват незаконосъобразно 

решение.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това не е нарушаване на клетвата! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Клетвата ли да ви я напомня... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това не е нарушаване на клетвата! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз само да допълня, не случайно след всяко решение пише: Настоящото 

решение да бъде изпратено на Кмета, решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. Това, че вземаме едно решение, не означава, че всичко е табу и всичко 

е край. Затова има Областен, затова има Съд!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: А, вие обърнахте ли се към съда щом твърдите, че са 

незаконосъобразни, защото може и това да е решението.  

 

АЛКИН НЕБИ: Допълваме в точка 3. - „30% от постъпленията“, това е решението, 

допълваме. Не изменяме някое решение. 

    

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Юмеров, редно е поне да се извините на колегите, които 

подведохте. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Няма нужда от извинения, защото пак казвам това не записвайки го 

в решението не означава, че администрацията и при изпълнението на бюджета, този процент 

не се спазва... както и да е. Разбирате ли, значи можеше отново... 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Господин Юмеров, много ви моля, аз съм вдигнала ръка, колегите 

се изказват, без те да вземат думата... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз не съм приключил още! Не съм приключил още, не стига, че не 

спазвате Правилника от две години насам... 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Ама те се изказват без вие да сте приключили... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И се изказвате по една точка три пъти, а трябва да е по едно 

изказване... 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз се опитвам да взема съгласно Правилника думата... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля ви се, изслушвайте ме! Изслушайте да си довърша мисълта, да 

е ясно това и занапред, защото може и пак да се случи. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Забележката, нека да не е към нас и към колегата. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към всички! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Ама вие гледате нас. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към всички! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Обърнете се към него, защото той редовно така се изказва. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не го зачитаме и не го записваме в Протокола това изказване. Само 

да напомня по Правилник се изказваш един път за един въпрос и с вдигане на ръка. Моля ви 

се! Значи обръщаме го на говорилня и на всяко изречение да се обръща с отговор. Изчакваме 

се и реплика и приключваме. Не може пет пъти да говорим за едно и също...както и да е! 

Нарушаваме и Правилника само и само, за да има прозрачност. Да повторя ли отново? Не 

записвайки го в решението, не означава, че не го спазваме. Това ще си проличи при 

отчитането, при проверките и т.н. За да не отидем на съд, го добавяме в това решение, 

защото трябва да се оспорват, да пропуснем всички срокове, за които споменахте и предния 

път. Но ние не искаме това да се случи и имаме време за реакция. Чисто съвпадение е да 

съвпадне с последната сряда на този месец, иначе тези върнати решения се обсъждат наново 

в срок – определен! Дали в същия вид, дали с поправката, това е волята вече на вносителя на 

докладната. Мисля че популяризирате така нещата, само и само, за да изглежда, че е 

направено предложението от вас. Не е така! Законът е ясен и той трябва да се спазва. Дали се 
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записва или не в решението, то е ясно! Други желаещи за изказване, колеги? Госпожо 

Борисова, заповядайте! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Значи вие твърдите, че ако това нещо, не е изрично вписано в 

решение на Общински съвет, не е проблем, то да бъде изпълнено от Общината и да се отрази 

в бюджета и т.н. Така ли да разбирам? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: А защо законът казва, че с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 

Общинският съвет определя. Ние вземаме такова решение, но не определяме, това което 

законодателят е посочил. Тогава кой е в грешка? И въпросът е принципен. Не вие да сте 

прави или ние да не сме прави, въпросът е принципен. И да, това предложение дойде от нас. 

Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам предложение, ако сте свършили изказването. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Само да отговоря, отново. Не записвайки го, мисля че, трябва да ви е 

ясно, но на другите колеги да разясня, се приема минимума, нали така? Ако има друго 

предложение от вас, отправяйте го и казвате да е 40%, да е 50%, да е 80%, или 100%. Като 

няма такова остава минимума.. 

 

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Да. Законът дава възможност Общинският съвет да прецени 

процент, ако реши по-висок от минималния. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Такова предложение не виждам. Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Предложението ми е следното: по точка 3. да се замени „Определя 

30%“ на „Определя 50%“ сумата, която е. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще подложа на гласуване, ако няма други желаещи за изказване. 

Колеги, има предложение от общински съветник, в допълнението по точка 3.: „т. 3. Определя 

50 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на 

изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на село Юпер, Община Кубрат“. Който е съгласен с така 

направеното предложение на господин Бедиханов, моля да гласува... 

 

 Проведе се гласуване...  

 

Резултати от гласуването: „за”- 6 (шест), „против” – 13 (тринадесет), 

„въздържал се” – 2 (два). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шест гласа „За“, двама „Въздържали се“ – не се приема. 

Предложението остава в докладната във вида, в който е внесен от господин Неби: „т. 3. 

Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за 

финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на село Юпер, Община Кубрат“. Гласуването е 

поименно, колеги, ще зачета имената ви по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 234 

 С писмо с вх.№ УД-02-16496 от 14.05.2021г. на Областен управител на област 

Разград са върнати за разглеждане на Решения  № 222, № 223, № 224 и № 232 на 

Общински съвет – Кубрат за ново обсъждане. 

Същите не са съобразени с чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова Против 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място; 

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 7 ал. 9 и ал. 10 и чл. 52, ал. 5, 

т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 9 и ал. 10 от  ПРАВИЛНИКА за организацията 

и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация Мандат 2019 г. - 2023 г., Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

I. Изменя свое решение № 222 по протокол № 18 от 28.04.2021 г., касаещо 

продажба на общински имот в с. Юпер, както следва: 

1. Допълва решението с нова точка 3 със следния текст: 

„т. 3. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Юпер, общ. Кубрат“. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 1 

(един), „въздържал се” – 5 (пет).  

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка втора е приета, колеги. 

Преминаваме към точка трета, идентична на втора. Относно: Ново обсъждане на 

решение № 223 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

Докладва: господин Неби - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Ново обсъждане на решение № 223 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински 

съвет - Кубрат.    

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, моля за становища на 

комисиите. Господин Байрактаров, нека да чуем становището на двете съвместни комисии - 

Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и  

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

 По точка трета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят предложението за решение, относно: Ново обсъждане на решение № 223 по 

Протокол  № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:   Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, и вашето становище да чуем - на  

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и 

екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС):  

 По точка трета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Ново обсъждане на 

решение № 223 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Госпожо Мустафова, заповядайте! 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Аз имам едно предложение, ако може трета, четвърта, пета точка 

да ги гласуваме анблок, тъй като са идентични, втора вече я гласувахме. Както и от седма 

до дванадесета точка – също идентични точки от дневния ред. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, има процедурно предложение, как да протече 

дневния ред за по-експедитивна работа може би. Втора е гласувана, трета, четвърта и пета 

включително, точките, които са за ново обсъждане, да се гласуват анблок и от седма до 

дванадесета включително да бъдат гласувани анблок. Госпожо Георгиева, предложение 

или? 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз поддържам направеното предложение. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Който е съгласен с така направените предложения от 

двамата колеги общински съветници, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване... 

 

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

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Ако няма въпроси по идентичните точки от 

дневния ред... 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, госпожо Борисова! 
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 МАРИЕТА БОРИСОВА: Тъй като в предходното предложение за решение нямах  

възможност да задам втори въпрос и да се изкажа, затова го правя тука. Знам, че Законът 

казва не по-малко от 30% на сто от постъпленията и вие се фиксирате и спирате на 30%. 

Много добре знаете, че кметовете по населени места, като бюджет зависят от кмета на 

Общината и като определите по-малък процент, те ще имат по-малко постъпления. 

Интересува ме какви са вашите мотиви, като вносител на това предложение за решение да 

останем на това, което е предложено, като минимум в закона, а не например да бъде 50% 

или 60%? Това ми е въпроса! 

 

 

    АЛКИН НЕБИ: Първо, кметовете по населени места не зависят от кмета, зависят от 

Общинския съвет. Общинският съвет приема един бюджет, който се определя по самите 

кметства, какво да се инвестира. А това, че е 30 на сто, не значи че 40 на сто пак няма да се 

направи. Но под 30% няма да бъде – това означава. И на предната сесия казах и сега 

потвърждавам, не значи, че ако няма продажба в населеното място няма да се правят 

инфраструктурни и социални промени. Представете си в село „Х“ няма нищо за продаване, 

това означава ли, че няма да правим нищо там? А в село „Y“ се продава много земя и 

всичкото трябва да го вложим там. Затова е този балансиран бюджет, но по закон 30 на сто 

ще отидат по населените места. 

 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Най-малко. 

 

 

АЛКИН НЕБИ: Да. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов! 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам предложение, ако сте свършили с изказванията. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте! 

 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Предлагам в точка 3. да се определи 50% и искам да обясня защо! 

По този начин ще насърчите, било то земеделците, които вземат наем да вдигнат наема, 

защото ще го правят за собственото си село откъдето са; било то дарение – знаем, че има от 

село Юпер. Мисля, че приехме няколко дарения, могат да се появят други такива дарения, 

като знаят хората, че това е за тяхното село по същия път. Затова го предлагам това. Не 

защото ние сме наопаки, вие сте... 
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 АЛКИН НЕБИ: Дарението, само да уточним, че е за два имота, които Общината ще ги 

стопанисва и нищо друго. Това беше дарението нали - в Юпер? 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не ви чух за кое...  

 

 

АЛКИН НЕБИ: Дарението е два имота, които Общината ще ги стопанисва.  

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Засега, да.  

 

 

АЛКИН НЕБИ: Да. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За втора и трета точка ли ви е предложението или само за втора? 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За трета, четвърта и пета. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За трета, четвърта и пета – за всичките да е 50% е вашето 

предложението. 

 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Точно така. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, който е съгласен, имаме предложение, трябва да се 

подложи на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, процента да бъде 

50 на сто от постъпленията, моля да гласува с вдигане на ръка...  

 

 

Проведе се гласуване...  

 

 

Резултати от гласуването: „за”- 6 (шест), „против” – 13 (тринадесет), 

„въздържал се” – 2 (два). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С шест гласа „За“, предложението не се приема. Преминаваме към 

гласуване анблок на трета, четвърта и пета точка. Зачитам имената ви по списък... 
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Гласуване на трета точка. 

 

Проведе се поименно гласуване...   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 235 

С писмо с вх.№ УД-02-16496 от 14.05.2021г. на Областен управител на област 

Разград са върнати за разглеждане на Решения  № 222, № 223, № 224 и № 232 на 

Общински съвет – Кубрат за ново обсъждане. 

Същите не са съобразени с чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя: 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова Против 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място; 

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 7 ал. 9 и ал. 10 и чл. 52, ал. 5, 

т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 9 и ал. 10 от  ПРАВИЛНИКА за организацията 

и дейността на Общински съвет –Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация Мандат 2019 г. - 2023 г., Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 I. Изменя свое решение № 223 по протокол № 18 от 28.04.2021, касаещо 

продажба на общински имот в с. Юпер, както следва: 

1. Допълва решението с нова точка 3 със следния текст: 

„т. 3. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Юпер, общ. Кубрат“. 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 1 

(един), „въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Ново обсъждане на решение № 224 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на  Общински 

съвет - Кубрат. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

 По точка четвърта: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Ново обсъждане на 

решение № 224 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

По точка четвърта. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:   Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС):  

 По точка четвърта: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Ново обсъждане на 

решение № 224 по Протокол № 18 от 28.04.2021г. на Общински съвет - Кубрат. 

По точка четвърта. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 

Гласуване на четвърта точка. 

 

Проведе се поименно гласуване...   
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Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 236 

 С писмо с вх.№ УД-02-16496 от 14.05.2021г. на Областен управител на област 

Разград са върнати за разглеждане на Решения  № 222, № 223, № 224 и № 232 на 

Общински съвет – Кубрат за ново обсъждане. 

Същите не са съобразени с чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя: 

 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място; 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова Против 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 7 ал. 9 и ал. 10 и чл. 52, ал. 5, 

т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 9 и ал. 10 от  ПРАВИЛНИКА за организацията 

и дейността на Общински съвет –Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация Мандат 2019 г. - 2023 г., Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

I. Изменя свое решение № 224 по протокол № 18 от 28.04.2021 г., касаещо 

продажба на общински имот в с. Мъдрево, както следва: 

 

1. Допълва решението с нова точка 3 със следния текст: 

„т.3 Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Мъдрево, общ. 

Кубрат“. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

  

  

Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 1 (един), 

„въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Ново обсъждане на Решение № 232 по Протокол № 18 от 28.04.2021 год. 

Относно: Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за 

отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс. 

Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ: 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ):  

 По точка пета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Ново обсъждане на 

Решение № 232 по Протокол № 18 от 28.04.2021 год. 

Относно: Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване 

под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс. 

 

По точка пета. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:   Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

  По точка пета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Ново обсъждане на 

Решение № 232 по Протокол № 18 от 28.04.2021 год. 

Относно: Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване 

под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс. 

 

По точка пета. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 7: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 2; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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Гласуване на пета точка. 

 

Проведе се поименно гласуване...   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 237 

 С писмо № 08-00-037-002/12.05.2021 г. на Областния управител на Област 

Разград е върнато за ново обсъждане Решение № 232 по Протокол № 18 от 28.04.2021 

год.  

 Решението не е съобразено с разпоредбата на  чл.52, ал.5, т.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА при отдаване под наем, 

под аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, които се намират на територията 

на съответното населено място извън територията на общинския център, извън 

случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържа се 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова Против 

12 Невин Мустафова Въздържа се 

13 Нина Цонева Въздържа се 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов Въздържа се 

16 Петко Петков Въздържа се 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 

горите,  общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място.  

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 

защита на особено важни и значими обществени интереси на земеделските стопани,  

които следва да регистрират правните основания за ползваните от тях имоти пред 

Общинска служба „Земеделие“ гр. Кубрат  не по-късно от 31 юли 2021 година е 

необходимо да се допусне предварително изпълнение на решението.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 и чл. 52, ал. 

5, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 9 и ал. 10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация мандат 2019 г. - 2023 г. и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинският 

съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

  I. Изменя свое Решение № 232 по Протокол №18 от 28.04.2021 год. Относно: 

Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под 

наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс, както следва: 

 1. Допълва решението с точки 5 и 6 със следния текст: 

 „ т. 5. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на маломерни 

имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - „нива“ и „лозе“ да се 

използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 

 т. 6. Допуска предварително изпълнение на решението с оглед осигуряване 

защита на важни и значими интереси на земеделските производители, които следва в 

срок не по-късно от 31 юли 2021 година да регистрират правните основания за 

ползваните от тях земеделски  имоти за стопанската 2021/2022 г. пред Общинска 

служба „Земеделие“ 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 

защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне 

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 
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 Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против”– 1 

(един), „въздържал се” – 5 (пет). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка трета, четвърта и пета са приети, 

колеги, само да отбележа за Протокола ще ги отразим поотделно. Преминаваме към точка 

шеста от дневния ред. Относно: Учредяване право на ползване за устройване на постоянен 

пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.938 в землището на 

гр. Кубрат. Докладва: Женифер Пойраз – зам. - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

  ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от 

Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.938 в землището на гр. Кубрат. 

        Докладва: Женифер Пойраз – зам. - кмет на Община Кубрат 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, госпожо Пойраз! Господин Байрактаров, становища 

на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ 

и КСДОЗКСВ): 

 

  По точка шеста: Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Учредяване право на ползване за устройване на 

постоянен пчелин в имот от  Общински  горски  фонд  с  идентификатор  40422.294.938  в 

землището на град Кубрат. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 
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Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Байрактаров! Господин Мехмед, и вашето 

становище да чуем на двете съвместни комисии - на  Комисията по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и 

Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС):  

 

 По точка шеста: Членовете на постоянните комисии също подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Учредяване право на ползване за 

устройване на постоянен пчелин в имот от  Общински  горски  фонд  с  идентификатор  

40422.294.938  в землището на град Кубрат. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Мехмед! Колеги, въпроси? Желаещи за 

изказване не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение по точка шеста от 

дневния ред, моля да гласува, зачитам имената ви по списък... 

Проведе се поименно гласуване... 
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Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 238 

 В Община Кубрат е постъпило Искане с Вх.№ УД-02-21-539/20.04.2021 г. от 

Сурай Мухаремов с искане за предоставяне на парцел от общински горски фонд за 

устройване на постоянен пчелин на площ от 2000 кв. м., представляващ част от имот с 

идентификатор № 40422.294.938 по КК на гр. Кубрат. Лицето има одобрен проект по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за 

развитие на селските райони. С прилагането на мярката се цели устойчиво развитие и 

икономически растеж на земеделското стопанство. Преместването на пчелите се налага 

по предписание на сертифициращата фирма за да бъде подновен сертификата за 

биологично производство.  

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството (ЗП), пчелните семейства 

могат да се настаняват върху земеделски земи или горски територии- общинска 

собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни 

семейства, общината учредява право на ползване, при условията регламентирани в 

чл.13 от същия закон. 

Съгласно чл. 13 , ал. 1 от ЗП право на ползване може да се учреди в полза на 

заявителя, когато: 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 

км; 

2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м 

от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 

3м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличие на плътна 

ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м 

под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват на самата ограда; 

3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района 

от органите на БАБХ. 

Изискването по т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно 

нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с културни медоносни видове. 

 

От направена справка в Регистъра на пчелините в България към БАБХ е видно, 

че Сурай Мухаремов има регистриран животновъден обект „Пчелин“, с регистрационен 

№ 7318-0089, в който към момента се отглеждат 125 бр. пчелни семейства.  Към 

искането са приложени: 1. Удостоверение за регистрация № 101/18229 от 04.06.2019 г., 

издадено от ОДБХ-гр. Разград на основание чл.137, ал.6 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност; 2. Копие от ветеринарно медицинския дневник на 

животновъдния обект с регистрационен № 7318-0089; 3. Схема с координати за частта 

от имота, за който иска да му се учреди право на ползване.  

Изпълнени са условията на чл. 11, ал. 2 - заявителят притежава над 10 броя 

пчелни семейства.  

В чл. 13, ал. 2 от Закона за пчеларството се регламентира кога и при какви 

условия, по изключение не се прилага ограничението за отстояние от 2,5 км между 

пчелините, определено в чл. 13, ал. 1,т. 1 от същия закон, а именно - когато района е 

зает от растителност с обилно нектароотделяне- акациеви, липови гори и масиви с 

културни медоносни видове.  

Видно от представено таксационо описание, заверено от „Кубратска гора“ 

ЕООД,  дървесните видове в района, в който лицето иска да бъдат настанени пчелните 

семейства са акация  и липа, т.е  растителност с обилно нектарооделяне.  

Съгласно текста на чл. 71, ал. 7 от Закона за горите „Учредяването на право на 

ползване върху поземлени имоти в горски територии по чл.69, ал.3, както и 

издаването на разрешение по чл.70, ал. 6 е безвъзмездно“.  

   След като са изпълнени условията на чл.11, ал. 2 и чл. 13, ал. 2  и от Закона за 

пчеларството, общински съвет Кубрат е в правото си да обсъди  и да разреши на  

заявителя- Сурай Мухаремов да ползва 2000 /две хиляди/ кв. м.,  представляващи част 

от имот с идентификатор  40422.294.938 по КК на гр. Кубрат  за разполагане на пчелни 

семейства и отводки. 

Правото на ползване върху поземлени имоти в горски територии - общинска 

собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за 

пчеларството се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет. Във 

връзка с приложението на специалния закон (Закон за пчеларството), чл.39, ал.3 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС) предвижда в случаите, когато лицата, на 

които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без 
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търг или конкурс. Срокът на правото на ползване се определя от  общинския съвет и не 

може да бъде по-дълъг от 10 / десет/ години.  

За имот с идентификатор 40422.294.938 по КК на гр. Кубрат, към който е заявен 

интерес  има  съставен АЧОС № 6807 от 24.04.2019 г. вписан под № 118, том.3, Вх. 

рег.№ 761 от 07.05.2019 г., дело 530, имотна партида 46593 на Служба по вписванията 

гр. Кубрат. 

 

 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 – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

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

собственост в Община Кубрат за 2021 г. приета с Решение № 177 по Протокол № 15 от 

27.01.2021 г., като включва в  

Раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 

ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА 

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

БУКВА „В“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ: 

1. Част от имот с идентификатор 40422.294.938 (четири нула четири две две, 

точка, две девет четири, точка, девет три осем) в размер на 2000 ( две хиляди) кв.м. по 

КК на гр. Кубрат, целият с площ 6047745 /шест милиона четиридесет и седем хиляди 

седемстотин четиридесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване: смесена гора. 

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 8, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за общинската собственост, чл. 69, ал. 3, т. 2 и чл. 71, ал. 7 от Закона за горите, чл. 11, 

ал. 1 и ал. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4 за 

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

собственост Общинският съвет реши: 

 

2. 1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за  срок от 

10 /десет/ години за разполагане на постоянен пчелин на Сурай Мухаремов, с 

постоянен адрес: с. Севар, ул. Бели Лом № 1, общ. Кубрат, обл. Разград, върху част от 

имот с идентификатор 40422.294.938 (четири нула четири две две, точка, две девет 

четири, точка, девет три осем) в размер на 2000 ( две хиляди) кв.м. по КК на гр. Кубрат, 

целият с площ 6047745 /шест милиона четиридесет и седем хиляди седемстотин 

четиридесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване: смесена гора, собственост на 

община Кубрат съгласно АЧОС № 6807 от 24.04.2019 г. вписан под № 118, том.3, Вх. 
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рег.№ 761 от 07.05.2019 г., дело 530, имотна партида 46593 на Служба по вписванията 

гр. Кубрат. 

 

   3.  Упълномощава  Кмета  на Общината да издаде заповед и да сключи договор 

за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години със  Сурай 

Мухаремов, с постоянен адрес: с. Севар, ул. Бели Лом № 1, общ. Кубрат, обл. Разград, 

върху част от имот с идентификатор 40422.294.938 (четири нула четири две две, точка, 

две девет четири, точка, девет три осем) в размер на 2000 ( две хиляди) кв.м. по КК на 

гр. Кубрат. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно точка шеста е приета, преминаваме 

към седма точка от дневния ред. По процедурно предложение от точка седма до точка 

дванадесета ще ги гласуваме анблок. Госпожо Пойраз, заповядайте да докладвате и може да 

зачетете имената на наемателите по останалите точки, а после ние ще ги гласуваме. 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:  

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

        Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Благодаря! Предложението е да бъде удължен срока на договор за 

наем на наематели на общински жилища по точка седма. Зачитам само имената на 

наемателите: с Назифе Мехмедова, Иванка Илиева, Юлиян Йорданов, Зафир Миронов, 

Стефанка Русева и по последното предложение по точка дванадесета – Силвия Алекова. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, становищата да чуем на комисиите и ще 

преминем към гласуване после. Господин Байрактаров, заповядайте – Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ). 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Една по една или по точки? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако не са различни може и общо, защото нямаше различия в 

гласуването. Поне аз така видях в Протоколите на постоянните комисии. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Да, да, няма различия. 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 

 По точка седма, осма, девета, десета, единадесета и дванадесета: Членовете на 

постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за решение, относно: 

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка седма:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

  

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, и вашите становища да чуем по тези 

точки от седма до дванадесета включително - на  Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по 

законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 

 От точка седма до дванадесета: Членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за 

общински жилищен имот. 
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По точка седма: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Ако няма въпроси, колеги, преминаваме към гласуване, 

което е поименно. Както гласувахме и по-рано, гласуването е анблок от седма до 

дванадесета точка. Зачитам имената ви по списък... 

 

 

Гласуване на седма точка. 

 

Проведе се поименно гласуване...   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 



  

36 / 67 

  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 239 

 На  07.07.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр. Кубрат, ул. “Стефан Караджа“ № 1, вх. А, ет. 2, ап. 5, с ид. 40422.505.420.5.5 по КК 

и КР на града с Назифе Мехмедова и Емрах Юсуфов, със срок от 07.07.2015 г. до 

07.07.2018 г. Договора е вписан под № 249, том. 2, вх. рег. № 2465 от 09.07.2015 г. в 

Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 На основание чл.12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване 

на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински 

съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 06.07.2018 г., с който е удължен 

срока с 3 години – до 07.07.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. № 1917, том 

2, акт. № 144 от 01.08.2018г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат, 

Назифе Мехмедова със Заявление с вх. № ОСОП–01–11–95 от 16.04.2021 г. е поискала 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същата редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

 

Предвид гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и подадена 

молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Удължава срока на договора за наем на Назифе Мехмедова и Емрах Юсуфов – 

наематели на общинско жилище с ид. 40422.505.420.5.5 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, четиристотин и двадесет, 

точка, пет, точка, пет) в гр. Кубрат, ул. “Стефан Караджа“ № 1, вх. А, ет. 2, ап. 5, с 2 

години – до 07.07.2023 г. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
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 Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против”– 

няма, „въздържал се” – няма. 

    

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

        Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  КСДОЗКСВ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

  По точка осма: Членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка осма:  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

  По точка осма: Членовете на комисиите подкрепят така направеното предложение 

за решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка осма: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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Гласуване на осма точка. 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 240 

 На  07.07.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 4, вх. А, ет. 3, ап. 11, с ид. 40422.505.420.3.11 по КК и 

КР на града с Иванка Илиева, Ивайло Илиев и Денислав Илиев, със срок от 07.07.2015 

г. до 07.07.2018 г. Договора е вписан под № 254, том. 2, вх. рег. № 2492 от 13.07.2015 г. 

в Служба по вписванията гр. Кубрат. 

 На основание чл. 12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване 

на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински 

съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 06.07.2018 г., с който е удължен 

срока с 3 години – до 07.07.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. № 1728, том 

2, акт. № 86 от 13.07.2018 г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат, 

Иванка Илиева със Заявление с вх. № ОСОП–01–11–98 от 19.04.2021 г. е поискала 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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удължаване срока на договора с още 2 години. Същата редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

 

Предвид гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и подадена 

молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет - гр. Кубрат, 

Р Е Ш И: 

 

1. Удължава срока на договора за наем на Иванка Илиева, Ивайло Илиев и 

Денислав Илиев – наематели на общинско жилище с ид. 40422.505.420.3.11 

(четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, 

четиристотин и двадесет, точка, три, точка, единадесет) в гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ 

№ 4, вх. А, ет. 3, ап. 11, с 2 години – до 07.07.2023 г. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

        Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ).   

 По точка девета: Членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

По точка девета: 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

  

Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

  По точка девета: Членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински 

жилищен имот. 

 

По точка девета: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Гласуване на девета точка. 

 

Проведе се поименно гласуване... 
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  Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 241 

 На  13.07.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

с. Юпер, ул. “Климент Охридски“ № 2, ап. 5, с Юлиян Йорданов, със срок от 13.07.2015 

г. до 13.07.2018 г.  

 На основание чл. 12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване 

на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински 

съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 11.07.2018 г., с който е удължен 

срока с 3 години – до 14.07.2021 г.  

 Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат, 

Юлиян Йорданов със Заявление с вх. № ОСОП–01–11–100 от 21.04.2021 г. е поискал 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същият редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Предвид гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и подадена 

молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – Кубрат 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Удължава срока на договора за наем на Юлиян Йорданов – наемател на 

общинско жилище – апартамент № 5 (пети), находящ се в с. Юпер, ул. “Климент 

Охридски“ №  2, ет.  2, с 2 години – до 14.07.2023 г. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателя по т. 1 и сключи анекс към договора. 

 

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

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

  

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

        Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 



  

43 / 67 

  

  По точка десета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка десета: 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка десета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за решение, 

относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка десета: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Гласуване на десета точка. 

 

Проведе се поименно гласуване... 
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Общински съвет – Кубрат прие  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 242 

 На  07.07.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр. Кубрат, ул. “Витоша“ № 41, ет.1 , ап. 1, с ид. 40422.505.2080.1.31 по КК и КР на 

града със Зафир Миронов, Неврие Мустафова, Али Алиев, Сибел Касимова и Ахмед 

Ахмедов, със срок от 07.07.2015 г. до 07.07.2018 г. Договора е вписан под № 275, том. 

2, вх. рег. № 2575 от 15.07.2015 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат. 

 На основание чл. 12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване 

на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински 

съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 06.07.2018 г., с който е удължен 

срока с 3 години – до 07.07.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. №1831, том 

2, акт. №130 от 25.07.2018 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат. 

 Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат, 

Зафир Миронов със Заявление с вх. № ОСОП–01–11–97 от 19.04.2021 г. е поискал 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същият редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Предвид гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и подадена 

молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Удължава срока на договора за наем на Зафир Миронов, Неврие Мустафова, 

Али Алиев, Сибел Касимова и Ахмед Ахмедов – наематели на общинско жилище с ид. 

40422.505.2080.1.31 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин 

и пет, точка, две хиляди и осемдесет, точка, едно, точка, тридесет и едно) в гр. Кубрат, 

ул. “Витоша“ № 41, ет. 1, ап. 1 с 2 години – до 07.07.2023 г. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора. 

 

 

  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

        Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 
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  По точка единадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

По точка единадесета: 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

  По точка единадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка единадесета: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Гласуване на единадесета точка. 

 

Проведе се поименно гласуване... 
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Общински съвет – Кубрат прие  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 243 

 На  07.07.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр. Кубрат, ул. “Осми март“ № 1A, вх. Б, ет. 2, ап. 20, с ид. 40422.505.1203.1.20 по КК и 

КР на града със Стефанка Русева и Петър Великов, със срок от 07.07.2015 г. до 

07.07.2018 г. Договора е вписан под № 274, том. 2, вх. рег. № 2568 от 15.07.2015 г. в 

Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 На основание чл.12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване 

на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински 

съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 06.07.2018 г., с който е удължен 

срока с 3 години – до 07.07.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. № 1715, том 

2, акт. № 81 от 13.07.2018 г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат, 

Стефанка Русева със Заявление с вх. № ОСОП–01–11–108 от 10.05.2021 г. е поискала 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същата редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Предвид гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и подадена 

молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

1. Удължава срока на договора за наем на Стефанка Русева и Петър Великов – 

наематели на общинско жилище с ид. 40422.505.1203.1.20 (четиридесет хиляди 

четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда двеста и три, точка, 

едно, точка, двадесет) в гр. Кубрат, ул. “Осми март“ № 1А, вх. Б, ет. 2, ап. 20 с 2 години 

– до 07.07.2023 г. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора. 

 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

        Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 
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  По точка дванадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка дванадесета: 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

  По точка дванадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

 

По точка дванадесета: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

Гласуване на дванадесета точка. 

 

Проведе се поименно гласуване... 
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Общински съвет – Кубрат прие  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 244 

 На  07.07.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр. Кубрат, ул. “Витоша“ № 37, ет. 3, ап. 8, с ид. 40422.505.2080.1.8 по КК и КР на града 

със Силвия Алекова, Наджи Исмаилов, Невен Игнатов и Нели Наджиева, със срок от 

07.07.2015 г. до 07.07.2018 г. Договора е вписан под № 5, том. 3, вх. рег. № 2679 от 

21.07.2015 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат. 

 На основание чл. 12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване 

на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински 

съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 06.07.2018 г., с който е удължен 

срока с 3 години – до 07.07.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. № 1816, том 

2, акт. № 124 от 24.07.2018 г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

 Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат, 

Силвия Алекова със Заявление с вх. № ОСОП–01–11–111 от 14.05.2021 г. е поискала 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същата редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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Предвид гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и подадена 

молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 за 

условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Удължава срока на договора за наем на Силвия Алекова, Наджи Исмаилов, 

Невен Игнатов и Нели Наджиева – наематели на общинско жилище с ид. 

40422.505.2080.1.8 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин 

и пет, точка, две хиляди и осемдесет, точка, едно, точка, осем) в гр. Кубрат, ул. 

“Витоша“ № 37, ет. 3, ап. 8 с 2 години – до 07.07.2023 г. 

 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, от точка седма до дванадесета 

включително по дневния ред са приети, колеги. Преминаваме към тринадесета точка от 

дневния ред. Относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи 

Община Кубрат, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2021 г. 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Кубрат, 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2021 г. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС Кубрат 

 

 

Председателят на ОбС Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол).  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, становища на комисиите по точка тринадесета от дневния 

ред. Господин Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – Комисията 

по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по 

социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания 

(КСДОЗКСВ).  

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка тринадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 

Кубрат, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2021 г.  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Господин Мехмед, да чуем и вашето становище по 

тринадесета точка - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка тринадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 

Кубрат, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2021 г.  

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 
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 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Колеги, въпроси, желаещи за изказване по точка 

тринадесета? Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение да стане 

решение на Общински съвет, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване… 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 245 

На основание чл. 24а, ал. 12 от Закона за автомобилните превози и чл. 24а, ал. 

10, Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на 

територията на Общината. Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните 

превози, Общинският съвет определя максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Кубрат. 

Съгласно ал. 12 на същия член, цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж 

годишно.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 10-12 от Закона за 

автомобилните превози и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз 

на пътници, издадена от Министъра на транспорта, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

           I. Определя брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 

Община Кубрат за 2021 г. – 30 /тридесет/ броя. 

 

           II. Определя минимални и максимални цени за извършване на таксиметров 

превоз на пътници за един километър пробег за 2021 г., както следва: 

           1. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ километър 

пробег: 

- дневна тарифа /от 06. 00 часа до 22. 00 часа/ – 0, 20 лв. на километър; 

- нощна тарифа /от 22. 00 часа до 06. 00 часа/ – 0, 30 лв. на километър; 

          2. Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ километър 

пробег: 

- дневна тарифа /от 06. 00 часа до 22. 00 часа/ – 1, 00 лв. на километър; 

- нощна тарифа /от 22. 00 часа до 06. 00 часа/ – 1, 10 лв. на километър; 

 

           III. Възлага на Кмета на Община Кубрат да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на настоящото решение. 
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            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

    

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

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет и един гласа „За“, точка тринадесета е 

приета. Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред. Относно: Откриване на 

Клуб на лица с трайни увреждания и предоставяне на помещение за членовете му. Докладва: 

Женифер Пойраз – зам. - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

Откриване на Клуб на лица с трайни увреждания и предоставяне на помещение за 

членовете му.  

Докладва: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат 

 

 

Зам. - кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, становища по точка 

четиринадесета от дневния ред на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, 

икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка четиринадесета: Комисиите подкрепят така направеното предложение за 

решение, относно: Откриване на Клуб на лица с трайни увреждания и предоставяне на 

помещение за членовете му. 



  

55 / 67 

  

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, и вашето становище да чуем на двете 

съвместни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка четиринадесета: Комисиите също подкрепят направеното предложение за 

решение, относно: Откриване на Клуб на лица с трайни увреждания и предоставяне на 

помещение за членовете му. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Не виждам такива. Гласуването е 

поименно, зачитам имената... 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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  Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 246 

 С решение № 67 по Протокол № 6 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Кубрат е 

приета НАРЕДБА № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и 

клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат. В съответствие с 

изискванията на чл. 5, ал. 3 е постъпило е искане с вх.№ УД-02-18-622 от 21.04.2021 г. 

от Амиш Османов - представител на хората с трайни увреждания на територията на с. 

Бисерци, с което се изявява желание за откриване на Клуб на лицата с трайни 

увреждания и предоставяне на помещение, където членовете на клуба да споделят 

интересите си. Предложението е придружено с подписка на 28 лица. 

           Съгласно чл. 5, ал. 1 на същата, клубовете се откриват с решение на Общински 

съвет – Кубрат, чл. 6, ал. 1  от Наредбата  указва, че помещенията се предоставят 

безвъзмездно на клубовете  също с решение на Общинския съвет. 

Създаването на  възможности и условия, хората от третата възраст и лицата с 

трайни увреждания да участват в обществения живот и осъществяват социални 

контакти се осъществява със сътрудничеството на общинската администрация. 

Възрастните хора и хората в неравностойно положение имат необходимост както от 

здравни грижи, така и от социална интеграция. Те имат своите специфични 

№ Име и фамилия Гласувал (а) 

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов За 

5 Джелил Исмаилов За 

6 Ерхан Байрактаров За 

7 Ерхан Исметов За 

8 Ибрахим Яхов За 

9 Ибрям Ялама За 

10 Имрен Кърмъзъ За 

11 Мариета Борисова За 

12 Невин Мустафова За 

13 Нина Цонева За 

14 Орхан Мехмед За 

15 Орхан Бедиханов За 

16 Петко Петков За 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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потребности и нужда от културни развлечения. Осигуряването на среда и условия, 

които да стимулират тяхното желание за полезност е задължителен приоритет. Затова 

разкриването на клуб, в който те да споделят своите интереси и водят културен живот е 

целесъобразно. 

 На територията на с. Бисерци Община Кубрат притежава имот – представляващ 

едноетажна сграда - 111 кв. м. - „здравен и родилен дом“, с  адрес ул. „Здравец“ № 5. За 

същия има издаден АЧОС 197/20.06.1997 г. Считам, че в цитираната сграда  има 

подходящо за нуждите на  посочения клуб помещение, представляващо стая, коридор и 

санитарен възел – 24 кв.м. За посоченото помещение е необходим само освежаващ 

ремонт. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост , чл. 5 ал. 1 и ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от НАРЕДБА № 32 за организацията и 

дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията 

на община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Разкрива Клуб на лицата с трайни увреждания на територията на с. Бисерци. 

 

2. Предоставя  на Клуба, безвъзмездно, част от общински нежилищен имот – 

частна общинска собственост с административен адрес: с. Бисерци, общ. Кубрат, ул. 

Здравец № 5 представляващ   стая, коридор и санитарен възел с обща площ 24 кв. м. от 

сграда в поземлен имот с № 445 от кв. 38 по плана на селото одобрен със Заповед № 

573/1984 г., предмет на АЧОС № 197 от 20.06.1997 г. 

 

3. Възлага на кмета на община Кубрат да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

  

 

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

няма, „въздържал се” – няма. 

 

     

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка четиринадесета от дневния ред е 

приета. Преминаваме към точка петнадесета от дневния ред. Относно: Удостояване с награда 

„Зрелостник на годината“. 
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ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА:  

Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС Кубрат 

 

Председателят на ОбС Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол).  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, моля за становища на комисиите по точка петнадесета от 

дневния ред. Господин Байрактаров, да чуем становищата на двете съвместни комисии – 

Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и 

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания (КСДОЗКСВ).  

 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка петнадесета: Комисиите подкрепят единодушно така направеното 

предложение за решение, относно: Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 7; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 6: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище по 

петнадесета точка - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По точка петнадесета: Комисиите също подкрепят така направеното предложение 

за решение, относно: Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Въпроси, колеги? Забравих да отбележа, че решенията 

ще бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и на Областния управител. Ако нямате 

въпроси, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване… 

 

 Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 247 

Съгласно утвърдена вече традиция, през месец 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 мотивирано предложение в деловодството на Общински съвет – 

Кубрат, с вх.№УД-01-15-107/17.05.2021 г. от г-жа Росица Христова - директор на СУ 

„Христо Ботев“ – гр. Кубрат за удостояване с награда „Зрелостник на годината” на: 

 

 1. Траяна Димитрова.  

 2. Ния Иванова. 

 3. Онур Солак. 

 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 9 на Общински съвет - гр. Кубрат за 

символиката на община Кубрат има нормативно определен срок: “Наградата се връчва 

на 24 май“.  

 

 Предвид гореизложеното и по предложение на Комисията по социални 

дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания, и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 15 и чл. 20, ал. 4 от Наредба № 9 на 

Общински съвет за символиката на Община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р Е Ш И: 

 1. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на  350,00 /триста и петдесет/ лева - Траяна Димитрова – зрелостник от 

випуск 2021 година от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

 2. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на 350,00 /триста и петдесет/ лева - Ния Иванова – зрелостник от випуск 

2021 година от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

 3. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на 350,00 /триста и петдесет/ лева - Онур Солак – зрелостник от випуск 

2021 година от СУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

  

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

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет и един гласа „За“, „Против“ и 

„Въздържали се“ няма. Преминаваме към допълнителната точка, която включихме в 

началото на дневния ред в днешното заседание, по която точка докладва господин Неби – 

кмет на Община Кубрат. Заповядайте! 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА:  

Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект  „Патронажна грижа + в 

община Кубрат”, по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат 

 Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол).  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, въпреки, че е допълнителна 

точка, тя беше разгледана на заседание на постоянните комисии, има становище на всички 

комисии. Господин Байрактаров, заповядайте! 
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ. 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и 

КСДОЗКСВ): 

 По точка шестнадесета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, 

подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Възлагане на Услуга от 

общ икономически интерес по проект  „Патронажна грижа + в община Кубрат”, по  

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +. 

КЕИРБФ – 7 членна комисия: КСДОЗКСВ – 7 членна комисия: 

Гласували от  7: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – 1; 

Гласували от 6: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства:  Д-р Денислав Белинов. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим, господин Байрактаров! Господин Мехмед, и вашето 

становище да чуем - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, 

общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). 

 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и 

КЗЕОРМС): 

 По допълнителната точка - шестнадесета: Общинските съветници, членуващи в 

постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, относно: 

Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект  „Патронажна грижа + в 

община Кубрат”, по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +. 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Въпроси, колеги, ако са възникнали след като 

получихте докладната по имейлите? Не виждам желаещи. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 248 

 По проект „Патронажна грижа + в община Кубрат” по процедура 

„BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси" се предвижда предоставянето на услугата „Патронажна грижа” и  ще се 

реализира съгласно Решение на комисията на ЕК от 20 декември 2011 по прилагането 

на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за 

държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на Услуги от общ икономически 

интерес (УОИИ). Дейностите по предоставянето на услугата патронажна грижа 

представляват компенсация за УОИИ. Общината се явява възложител на услугата и 

администратор на помощта към доставчика на услугата (оператора). Възлагането на 

УОИИ от общините се извършва с акт на възлагане, който съдържа задължителните 

реквизити по чл. 4 от Решение 2012/21/ЕС. 

 Общинският съвет е компетентния орган, който по силата на нарочен акт 

(решение на Общински съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои звена, 

Общината ще предоставя патронажните грижи и ще осъществява контрола върху 

спазването на приетите от този орган нормативни и други правила. Общински съвет е 

органът, който ще „възложи” изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето 

на услугата съвместно с кмета на общината, в съответствие с изискванията на 

Решението за УОИИ. 

 

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

връзка с възможността за предоставянето на услугата по операция „BG05M9OP001-

6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет Кубрат упълномощава Кмета на Община Кубрат да издаде 

заповед за възлагане /Акт за възлагане/ на услугата „Патронажна грижа +“, на 

Дирекция „Специализирана администрация“ при Община Кубрат, като Услуга от общ 

икономически интерес, за срок до приключване предоставянето на услугата 

„Патронажна грижа +” считано от 01.06.2021 г. 

 

2. Общински съвет Кубрат възлага на Кмета на Община Кубрат  да утвърди  

Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ икономически интерес 
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„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички 

необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 

 

3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ , 

финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да 

се ползва от потребителите без заплащане на такса. 

             

               На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на 

особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение на 

решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 

3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

    

  

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

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Точката се приема единодушно и така 

изчерпваме дневния ред на днешното заседание. Предоставям възможност в точка разни, ако 

имате въпроси, питания... Заповядайте, госпожо Борисова! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Благодаря, много! Колеги, аз предлагам, кметът на Общината – 

господин Неби да ни запознае по-подробно, така както и на комисии с исковата претенция, 

която е заведена от дружеството „ЕКО 2015“ с управител Божидар Борисов. Мисля, че това е 

важно и съответно тук, така или иначе сме всички сме се събрали и с оглед прозрачната 

работа и на Общински съвет, и на Общинска администрация и за да не си препредават 

гражданите информация, която може да не е толкова точна, предлагам господин Неби да ни 

запознае в детайли с иска, който е заведен от дружеството и съответно и за неговия размер. 

Защото, аз мисля, че това касае всички ни. 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Аз едва ли ще бъда много изчерпателен, защото сагата е още от 

2016 година. През 2015 година се подписва един договор за сметосъбиране и сметоизвозване, 

в който се слага една клауза – всички спорове да се гледат от Арбитраж - Варна. През 2016 

година по решение на Общински съвет и докладна от кмета, план-сметката е намалена на 

32 000 /тридесет и две хиляди/. През 2017 година план-сметката е намалена на 12 000 

/дванадесет хиляди/, а по договор е 40 816 /четиридесет хиляди осемстотин и шестнадесет/ 

лева без ДДС, защото друга фирма прави с нашето сметосъбиране и сметоизвозване. Община 

Кубрат освен тези 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, плащаше и по 8 000 /осем хиляди/ ДДС. 
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Вследствие на което фирмата изпълнител каза: „Аз ще чистя само сто контейнера“. Във 

връзка с това правихме много извънредни сесии, бяхме със запорирани сметки през 2017 – 

2019 година, 2018 – 2019 година. През 2018 година с решение на Общински съвет се създаде 

Общинско предприятие „Чистота“, закупи се един камион и се прекрати договора с това 

дружество. Вследствие на което, то осъди Община Кубрат за 4 000 000 /четири милиона/ иск, 

което дело се спечели от Община Кубрат през месец август 2019 година с присъдени 

адвокатски 91 000 /деветдесет и една хиляди/ имаме да получаваме от въпросното лице – 

Божидар Борисов. Така и не можем да ги получим, защото няма нищо на негово име. А през 

2016 година е завел едно дело, във връзка с намаление на план-сметката и там Общината е 

загубила това дело за 1 217 000 /един милион двеста и седемнадесет хиляди/, които са 

изплатени с решение на Общински съвет, заем - 1 217 000 /един милион двеста и 

седемнадесет хиляди/, са изплатени. Сега завежда трето дело, където искът му е за 32 300 000 

/тридесет и два милиона и триста хиляди/, като посочва пак период 2015 година, откакто е 

започнал да работи, не признава тези изплатени суми, защото Арбитражен съд - Варна е бил 

нелегитимен. Той си е създал един нов съд. Който е създаден през 2020 година, пак 

Арбитраж, пак във Варна. А през 2015 година, когато е подписан договорът Арбитражен съд 

Варна се намира на „Мария Луиза“ № 21, сегашният, който е създаден през 2020 година 

Арбитражен се намира на булевард „Варненчик“. Така че искът му е неоснователен, 

незаконен, но все пак е един законен български съд, който има пролука в закона и се създава. 

Съдът е Ад хок /Ad hoс/. Ад хок /Ad hoс/ е за определена цел, определен спор. Това е един 

Арбитражен съд, който е създаден единствено за Община Кубрат и Божидар Борисов, като 

има две дела в него – първото е за Община Кубрат, че е осъдена и второто - пак Община 

Кубрат, че е осъдена. Правим всичко възможно да спрем законово действията на този 

Арбитражен съд. Но тука пак ще ми трябва помощта на Общински съвет, защото 

хипотетично говоря, даже и да бъде осъдена Община Кубрат, единственото решение, е да се 

обжалва решението пред ВКС. А пред ВКС, ако не платиш една такса, ВКС не разглежда 

делото. На 32 000 000 /тридесет и два милиона/, таксата е 600 000 /шестстотин хиляди/ и 

отгоре. Това е големият проблем на Община Кубрат. Не че дали ще спечели или няма да 

спечели делото – тя ще го спечели! В общи линии, това е. В процес на година и три месеца 

бяхме с блокирани сметки. Тръгнаха да се разпродават клуба на БСП, на ГЕРБ, на ДПС, три 

общински жилища, камион, контейнерите тип „Бобър“ бяха описани. Целеше се едно 

социално напрежение, не че от тези изброените щеше да събере 1 200 000 / един милион и 

двеста/. Но аз съм убеден, че Община Кубрат, пак ще се справи с това, защото тя е правата. 

Не може в процес на десет години, колкото и печалба да имаш, каквото и да слагаш отгоре, 

колкото и лихви и колкото и инфлация – 33 000 000 /тридесет и три милиона/ при бюджет 

18 000 000 /осемнадесет милиона/ на една Община, просто е невъзможно. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз също имам въпрос към господин Неби, няколко въпроса са, 

накуп ли да ги задам или един по един? Преди време то беше по ваше време, ваше изказване 

има даже по националния ефир и също говорихте „Правим всичко възможно, те не са прави, 

ние ще спечелим“, мисля, че даже и господин Юмеров има едно изказване по национална 

телевизия „Ние ще спечелим делото, не се притеснявайте“ и 1 200 000 /един милион и двеста 
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хиляди/ обезщетявахме със заем фирмата, въпросната фирма. Сега пак убеждавате всички ни 

и цялото общество, че няма проблеми, че те не са прави и т.н. Само дето тука става въпрос за 

33 000 000 /тридесет и три милиона/, не е за 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ - за 

33 000 000 /тридесет и три милиона/. Първият ми въпрос: Каква е вероятността Община 

Кубрат да претърпи някакви щети от това – финансови? Вторият ми въпрос: Защото говорите 

в минало време, все едно не е било по ваше време, това което се е случило със 

сметосъбирането и сметоизвозването, вие не бяхте ли общински съветник, когато приемахте 

да се сключи такъв договор с „ЕКО 2015“? Третият ми въпрос: Не бяхте ли Кмет на 

Общината, когато прекратиха този договор? И на база на това, че е прекратен този договор, 

Общината търпи и ще продължава да търпи явно, загуби и ще тегли кредити явно, отново! 

Имам един последен въпрос..., но него после. 

 

АЛКИН НЕБИ: Не съм казал, че няма проблем, има проблем! Това, което споменахте по 

медиите, да, това беше второто дело за 4 000 000 /четири милиона/, където Общината го 

спечели и така лансирахме, че няма да загубим. Не се отричаме от думите си и това е факт. 

91 000 /деветдесет и една хиляди/ имаме да вземаме разноски от Божидар Борисов, това е 

факт, изпълнителен лист имаме! На частен съдебен изпълнител сме го дали, въпросът е че 

нищо не можем да вземем, това го повтарям. Един общински съветник не подписва договор – 

подписва кмета. Общински съвет само взема решение. А през 2016 година е заведено делото, 

2017 година ставам аз кмет и получавам запор на сметките с изпълнителен лист, където вече 

всичко е приключило. Това че от 40 000 /четиридесет хиляди/ свалихме на 12 000 /дванадесет 

хиляди/ е наша заслуга. Това, че сме си направили наше предприятие, сега ни излиза на 

12 000 /дванадесет хиляди/, 15 000 /петнадесет хиляди/, 16 000 /шестнадесет хиляди/ 

месечно. А това че дали ще загуби, дали ще претърпи загуби Общината, зависи от 

българските съдилища. Но пак повтарям Ад хок /Ad hoс/ Арбитража е създаден през 2020 

година, август 2020 година, миналата година. А делата се водиха през 2018 – 2019 година. 

Това е трето дело.  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да си задам ли и последният въпрос?  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да.  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Казахте, че вие сте смъкнали цената от 40 000 /четиридесет хиляди/ 

на 12 000 /дванадесет хиляди/, не е ли това точно мотивирало този човек да съди така 

Общината и не е ли това начин да се източва Общината? Защото, ако по този начин се 

източва Общината, много жалко ще е за управата на Общината. 

  

АЛКИН НЕБИ: Сега в договора пише, че 40 816 /четиридесет хиляди осемстотин и 

шестнадесет/ лева представляват 1/12 част от приетата от Общински съвет план-сметка – 

1/12. През 2015 година са били 40 816 /четиридесет хиляди осемстотин и шестнадесет/ лева, 

през 2016 година са променени на 32 000 /тридесет  и две хиляди/. Колкото повече години 

минават, толкова повече нашето събиране на ТБО намалява, гражданите намаляват, фирмите 

им намаляват - в несъстоятелност са. Няма как допълнително да дофинансираме 

сметоизвозване. Затова предприехме тези действия, да си направим наше предприятие – 
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Общинско предприятие, което го виждам за нормално. От 40 000 /четиридесет хиляди/ на  

32 000 /тридесет и две хиляди/ и на 12 000 /дванадесет хиляди/. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да разбирам, че не чувствате вина дори като сте бил общински 

съветник, дори като сте бил кмет, като сте прекратил този договор. 

 

АЛКИН НЕБИ: Не чувствам вина, защото една проста аритметика показва това: 40 816 

/четиридесет хиляди осемстотин и шестнадесет/ плюс ДДС са 48 000 /четиридесет и осем 

хиляди/, плюс 20 000 /двадесет хиляди/ - 25 000 /двадесет и пет хиляди/ всеки месец 

отчисления, РИОСВ – Разград. Това са грубо 70 000 /седемдесет хиляди/ на месец, по 

дванадесет са 840 000 /осемстотин и четиридесет хиляди/. Ние събираме 500 000 /петстотин 

хиляди/, 340 000 /триста и четиридесет хиляди/ ползваме наеми, продажби и дофинансиране 

сметоизвозване. Според вас, би трябвало да продължим договора и да точим Общината по 

този начин ли? Или да вдигаме данъците на хората, за да можем да съберем тези 840 000 

/осемстотин и четиридесет хиляди/? Друг вариант няма! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз не знам как точите Общината, вие явно сте запознат... 

 

АЛКИН НЕБИ: Вие ме обвинявате, че точа Общината ли?! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, вие го казахте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз не разбирам защо ме обвинявате в това, че точа Общината, как точа 

Общината?! Като се грижа сметоизвозването да излиза на по-ниска цена, това ли искате? 

Това точене ли е?!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не току-що казахте нещо...  

 

АЛКИН НЕБИ: Какво казах?! Вие даже не ме слушате какво казвам! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Алеков, заповядайте! 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Сега нека да не търсим кои са виновни и кои не са виновни от 2015 – 

2016 година, а да вземаме адекватни решения, да създадем една комисия, да дадем 

възможност на Кмета на Община Кубрат да намери, да се свърже със стабилни адвокати, за 

да може да се защити пред Арбитражен съд – Варна. Не случайно го казвам това, защото по 

едно от решенията на Арбитражния съд във Варна, дори Община Кубрат не е имала 

представител. Някакви частно назначени адвокати, така се чува в обществото, затова сме 

загубили делото - най-вероятно първото дело. То вече каквото е станало, станало! В момента 

сметосъбирането излиза на 12 000 /дванадесет хиляди/  – 15 000 /петнадесет хиляди/, а не на 

40 000 /четиридесет хиляди/ – 50 000 /петдесет хиляди/. Това е добре за Община Кубрат. 

Парите не отиват в други фирми, а си остават в Общината за изграждането на Общината. 

Вече от тук нататък да търсим начин как да излезем от ситуацията. Благодаря ви! 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за изказване? Аз ще използвам правото си на 

отговор, защото господин Бедиханов спомена и моето име. Явно хронологията не може да я 

проследите, защото тогава не проявявахте интерес към случващото се в Община Кубрат. 

Сега от скоро сте общински съветници и по-дълбоко може би се занимавате. Както каза и 

господин Неби, решението беше вече факт, когато това интервю се правеше пред Ритуалната 

зала и предаването е „Абсурдите на Република България“ на Канал 1. И ние, знаейки какво се 

случва на нашата територия и колко отпадъци извозваме като тонажи, и какви километри се 

изминават, и колко контейнера се обслужват, всеки средно грамотен, знаещ математика, 

може да го сметне и да стане ясно, че не излиза на тази сума, която е по договор. Ясно е, 

договорът е факт, има ли потърпевши – няма ли, има Прокуратура, има Съд в тази Държава, 

занимават се институциите, ще кажат. Ние не може да обвиняваме някого, че е сключил 

грешен договор или клаузите в този договор пораждат тези действия на едната страна. А 

яростта му към Община Кубрат, може би след 2015 година, когато за година и няколко 

месеца имаше друг кмет, преди нас, може би това е породило яростта на изпълнителя по 

договора и делото е от този период и за този период. Също така в тази зала бях общински 

съветник, не още Председател, също приехме решение „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, 

да плати два пъти сумата от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева, госпожа Цонева ще потвърди, 

защото беше заместник – кмет на Община Кубрат, да заплати, да се направи анализ от 

независим оценител, наистина колко може да и възлезе тази услуга, даже и с печалбата! И 

ако не ме лъже паметта беше около 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева с търговската 

печалба от около определен процент, около 10%. И на база на тези решения на предишното 

ръководство се стигна до съд и ние стъпвайки в тази сграда, получихме решението и 

възбраните – всички тези проблеми, които година и три месеца съпътстваха Община Кубрат.  

И българското законодателство така е изградено, Арбитражните съдилища са в цяла Европа 

и по света, и който счита, че е компетентен и може да гледа такова дело – събира се, сяда и 

решава. Но, ние не се предаваме, защото знаем цената на тази услуга, както казах лесно се 

смята. Ако няма други въпроси, колеги, явно тази тема ще е актуална, закривам редовното 

заседание на Общински съвет – Кубрат! 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/  

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   /п/   

   / Елис Софта / 


