ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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№ 31
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 19.04.2022 г. /вторник/ 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: 20 общински съветници.
Отсъства: Веселин Алеков.
Присъстваха още: Женифер Пойраз - зам.- кмет на Община Кубрат, Мирослав
Йорданов - зам.- кмет на Община Кубрат, служители на общинска администрация –
гр. Кубрат, кметове на кметства, граждани и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми Заместник – кметове на Община Кубрат,
Уважаеми представители на общинската администрация,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми граждани,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат,
което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/. Видно от регистрацията имаме кворум за днешното
заседание от 20 /двадесет/ общински съветници, може да вземаме законови решения.
Предварителният дневен ред е на вашето внимание. Както знаете, постъпи по
електронните ви пощи допълнителна точка, която вчера колегите, присъстващи на
двете съвместни комисии, разгледаха и имат становище. Който е съгласен да включим
тази точка в нашия дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка!
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Проведе се гласуване...
Общинският съвет – гр. Кубрат, с 20 /двадесет/ 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.

Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет Мирослав Йорданов –
Кубрат за определянето и администрирането на местните Зам.-кмет на Община
Кубрат
такси и цени на услуги на територията на община Кубрат.

2.

Продажба на имот в регулация - с. Севар, УПИ XІV-697 – Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат
Търговски нужди.

3.

Учредяване на възмездно, безсрочно право на пристрояване
на сграда на „ЕД-ДИ-ЕЗ“ ЕООД, ЕИК 206584813 в УПИ I –
за ресторант, селсъвет и поща, битов комбинат и
Алкин Неби – Кмет на
автоспирка, кв. 14 по ПУП на с. Беловец, за изграждане на
Община Кубрат
едноетажна пристройка към търговски обект „кафеаператив с магазин за хранителни стоки“ върху площ от
255 кв.м.

4.

Мирослав Йорданов –
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за
Зам.-кмет на Община
2022 г.
Кубрат

5.

Т. Разни

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ред е приет. Преминаваме към точка
първа. Предвид отсъствието на г-н Неби – кмет на Община Кубрат, има заповед за
заместване, ще докладва Женифер Пойраз – зам. – кмет на Община Кубрат, а по първа
точка, относно: Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет Кубрат за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Кубрат, докладва Мирослав Йорданов – зам. – кмет на Община Кубрат.
Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет Кубрат за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Кубрат.
Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. - кмет на Община Кубрат
Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Колеги, моля за становища на
комисиите. Г-н Байрактаров, нека да чуем вас - Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Добър ден и от мен!
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии единодушно
подкрепят така направеното предложение за решение относно: Наредба за изменение на
Наредба № 11 на Общински съвет - Кубрат за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат.
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 ви, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, и вашето становище
да чуем на двете 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). Заповядайте!
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 първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии също подкрепят

така направеното предложение за решение относно: Наредба за изменение на Наредба
№ 11 на Общински съвет Кубрат за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков; Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали? Желаещи да изразят
становища, мнения? Не виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 359
Общински съвет - Кубрат е приел Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани
с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на
физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията
на община Кубрат.
С § 5, 6 и 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение
на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван в ДВ. бр. 17 от 01 март
2022 г./ в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за
здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и
допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и
ясли.
Целта е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини. С
оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, чрез държавния
бюджет се осигурява пълния размер на издръжка на децата от детски ясли и детски
градини.
Съгласно действащите до сега разпоредби на ЗМДТ общините събираха две такси за
деца в предучилищна възраст – такса за ползване на детска градина и такса за
дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън
финансираното от държавата. Предвид факта, че и двете такси се отнасят за деца в
предучилищна възраст с изменението същите отпадат.
С направените изменения в ЗПУО отпада подпомагането от държавата на
заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в
задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата и
задължението на първостепенния разпоредител с бюджет да осигури пълно
подпомагане на заплащането на такси с не по-малко от 50 на сто от средствата от
държавния бюджет за подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси.
Съгласно § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение
на Закона за корпоративното подоходно облагане, измененията в Закона за местните
данъци и такси и Закона за предучилищното и училищно образование влизат в сила от
1 април 2022 г., поради което с цел привеждане на подзаконовия нормативен акт в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен е необходимо да се направи
изменение в Наредба № 11 на Общински съвет Кубрат за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Кубрат, както и да се придаде обратно действие на наредбата. Във връзка с чл. 26, ал.
4,
предл. 2-ро от ЗНА: Предвид началният срок 01.04.2022 г. заложен в актове от
по-висока степен /ДВ, бр. 17 от 2022 г., ал. 2 на чл. 298 от ЗПУО се променя и
промяната влиза в сила на 01.04.2022 г., както и изменението на чл. 6, ал. 1, б “в“ от
ЗМДТ също влиза в сила от 01.04.2022 г. / проектът е бил публикуван за срок от 14 дни и следва да се допусне и предварително изпълнение на предстоящото решение.
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1. Основни цели, които се поставят:
Целта на предлаганата промяна е привеждане на Наредба № 14 на Общински съвет
Кубрат за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кубрат в съответствие от една страна с нормативните актове от
по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и
целенасочена подкрепа на децата и семействата.
2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на новата
уредба –
Финансовите средства, необходими за прилагането на предложената промяна, ще са за
сметка на държавния бюджет. С Решение № 50 от 3 февруари 2022 г. на Министерски
съвет са приети стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2022 г. При организирането и предоставянето на публични
услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“ съгласно Приложение 4,
към т. 4 на решението са предвидени по 650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно
норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище,
включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и по 1125 лв.,
съгласно норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране
отпадането на съответните такси по ЗМДТ за периода от 01.04. – 31.12.2022 г.
3. Очаквани резултати – Подпомагане на родителите и целенасочена подкрепа
на децата и семействата в Община Кубрат, чрез което ще се улесни достъпът до
предучилищното образование и ще се увеличи обхватът на деца на родители с
финансови затруднения. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще
съответства на нормативните актове от по-висока степен.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Настоящата
Наредба е в съответствие с Европейската Харта за местното самоуправление,
Европейската Харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската
общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта с основни
нормативни актове (Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и
училищното образование, Закон за здравето), и др. с тях.
Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Община
Кубрат и на Общински съвет - Кубрат на 23.03.2022 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за
нормативните актове, § 5, § 6, § 7 и § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ. бр. 17
от 01 март 2022 г.), чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
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1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет Кубрат за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Кубрат, както следва:
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.
§ 2. Наименованието на раздел ІІІ – „Такси за детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и
други общински социални услуги“, се променя на – „Такси за ползване на детска кухня,
лагери, общежития и социални услуги“.
§ 3. В чл. 21, ал. 1 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават, а в
Приложение № 1.1 т. т. 2 - 4 се заличават.
§ 4. Чл. 21, ал. 2 се отменя.
§ 5. Текстът на чл. 21, ал. 3 се изменя както следва: „Когато децата в едно
семейство са повече от две, таксата се заплаща в размер на 80% за първото и в размер
на 50% - за второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство
такса не се заплаща. Действието на този текст е в сила, когато всички деца от
семейството ползват детска кухня на територията на Община Кубрат. Размерът на
таксата се заплаща с 50% намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца с родители студенти, приети по държавна поръчка;
3. деца с родител с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от 50%
до 70%. “
§ 6. В чл. 21 ал. 8 се отменя.
§ 7. В чл. 21 ал. 9 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет - Кубрат за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Кубрат влиза в сила считано от 01.04.2022 година.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решенията.
Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред
Административен съд - Разград.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка първа е приета, колеги. Преминаваме
към точка втора от дневния ред. Относно: Продажба на имот в регулация - с. Севар,
УПИ XІV-697 – Търговски нужди. Докладва Женифер Пойраз – зам. - кмет на Община
Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Продажба на имот в регулация - с. Севар, УПИ XІV-697 – Търговски нужди.
Вносител: Алкин Неби – кмет на Община 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, г-жо Пойраз! Г-н Байрактаров, моля за становища
на комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура,
спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Продажба на
имот в регулация - с. Севар, УПИ XІV-697 – Търговски нужди.
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! Г-н Мехмед, нека да чуем и вас, становища на двете
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:
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ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, също подкрепят предложението за решение относно: Продажба
на имот в регулация - с. Севар, УПИ XІV-697 – Търговски нужди.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

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

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

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 360
Със Заповед № 906/21.12.2021 г. на Кмета на община Кубрат е одобрен
Подробен устройствен план – изменение плана за регулация на УПИ VII – Търговски
нужди, в кв. 9, с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, с площ 2 865 кв.м. – частна
общинска собственост. Обособени са два нови урегулирани поземлени имота: УПИ
XIV – 697 – Търговски нужди и УПИ XV – 698 – Търговски нужди. Предвид мотивите
за направеното изменение в плана, а именно създаване на устройствени условия за попълноценно използване на възможностите за застрояване на имота,
следва
включването на УПИ XIV – 697 – Търговски нужди, кв.9 по ПУП на с. Севар, одобрен
със заповед №140/1987 г. и последно променен със заповед № 906/2021 г., с адм. адрес
ул. Хан Аспарух 1а, с АЧОС № 6941 / 05.04.2022 г. в Годишната програма за
разпореждане с имоти общинска собственост, в раздел: Имоти, които Община Кубрат
има намерение да продаде, като обяви публично имота за продажба на търг.
Изготвена е Данъчна оценка с изх. №6703000281/08.04.2022 г. Стойността й е
2 839,30 ст. Възложено е на независим оценител на имоти със сертификат за
оценителска правоспособност с рег. № 100101710 от 23.08.2010 г.
изготвяне на
пазарна оценка на имота. Тя е на стойност 3 260,00 лв.
Начална тръжна цена 3 260,00 лв. без ДДС, на база пазарна оценка, съответно 3
912,00 лв. с ДДС – на основание чл. 45, ал. 5, т. 1. Режийните разноски за пазарна
оценка, скица и данъчна оценка в размер на 820,00 лв., да се платят от спечелилия търга
купувач.
С продажбата на имота ще се изпълни целта за пълноценно използване на имота
и ще се реализират постъпления в бюджета.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 27 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
1. Да се допълни програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Кубрат, раздел III, буква Б – Имоти, които Община Кубрат има
намерение да продаде през 2022 година, с УПИ XIV – 697 – Търговски нужди, кв.9 по
ПУП на с. Севар.
2. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на общински
имот в с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Хан Аспарух № 1а, представляващ УПИ
№ ХІV – 697 – Търговски нужди от кв. 9, с площ 418 кв.м. по ПУП на с. Севар, одобрен
със заповед № 140 / 1987, променен със заповед № 906 / 2021 г. при съседи: УПИ №VI358, ул. Хан Аспарух, УПИ №XV-698 Търговски нужди, УПИ №VIII-360; Трайно
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предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: търговски
дейности.
3. Определя начална тръжна цена от 3 912,00 лв. с ДДС, въз основа на изготвена
пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за оценителска правоспособност
рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. и добавени режийни разходи, при данъчна оценка в
размер на 2 839,30 лв.
4. Спечелилият търга купувач да заплати режийните разноски – пазарна оценка,
скица, данъчна оценка и геодезия са в размер на 820,00 лв.
5. Задължава Кмета на община Кубрат да проведе търга, определи със заповед
спечелилия и сключи договор за продажба на описания в т. 2 имот, които в 3-дневен
срок от издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет.
6. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Кубрат 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. Севар, 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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Единодушно втора точка е приета от
дневния ред. Преминаваме към точка трета. Относно: Учредяване на възмездно,
безсрочно право на пристрояване на сграда на „ЕД-ДИ-ЕЗ“ ЕООД, ЕИК 206584813 в
УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща, битов комбинат и автоспирка, кв. 14 по ПУП
на с. Беловец, за изграждане на едноетажна пристройка към търговски обект „кафеаператив с магазин за хранителни стоки“ върху площ от 255 кв.м. Докладва Женифер
Пойраз – зам. - кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Учредяване на възмездно, безсрочно право на пристрояване на сграда на „ЕД-ДИ-ЕЗ“
ЕООД, ЕИК 206584813 в УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща, битов комбинат и
автоспирка, кв. 14 по ПУП на с. Беловец, за изграждане на едноетажна пристройка
към търговски обект „кафе-аператив с магазин за хранителни стоки“ върху площ от
255 кв.м.
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Вносител: Алкин Неби – кмет на Община 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, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на
комисиите. Г-н 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). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Учредяване на възмездно, безсрочно право на пристрояване на сграда на „ЕД-ДИ-ЕЗ“
ЕООД, ЕИК 206584813 в УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща, битов комбинат и
автоспирка, кв. 14 по ПУП на с. Беловец, за изграждане на едноетажна пристройка
към търговски обект „кафе-аператив с магазин за хранителни стоки“ върху площ от
255 кв.м.
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 ви! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище на двете
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):
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По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Учредяване на възмездно, безсрочно право на пристрояване на сграда на „ЕД-ДИ-ЕЗ“
ЕООД, ЕИК 206584813 в УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща, битов комбинат и
автоспирка, кв. 14 по ПУП на с. Беловец, за изграждане на едноетажна пристройка към
търговски обект „кафе-аператив с магазин за хранителни стоки“ върху площ от 255
кв.м.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

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

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

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 361
В Община Кубрат е постъпило заявление с вх. №УД 02-02-380/08.04.2022 г. от
Дахил Даил – Управител на „ЕД-ДИ-ЕЗ“ ЕООД с. Беловец, с искане за пристрояване на
сграда и изграждане на пристройка със застроена площ 255 кв.м. към сграда, с адрес ул.
„Любен Каравелов“ 34 (на която той е собственик), разположена в недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща,
битов комбинат и автоспирка, кв. 14 в по ПУП на с. Беловец одобрен със Заповед
№286/1981 г. Заявителят е приложил Скица предложение за определяне отстъпено
право на строеж върху 255 кв.м.
Община Кубрат е собственик на УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща, битов
комбинат и автоспирка, в кв. 14 с. Беловец, за което издаден Акт за частна общинска
собственост с №2770 / 20.11.2008 г. целият с площ 11 520 кв.м. В описания имот е
изграден търговски обект със застроена площ 119,25 кв.м., с предназначение „кафеаператив с магазин за хранителни стоки“ – собственост на „ЕД-ДИ-ЕЗ“ ЕООД, вписано
в търговския регистър с управител и едноличен собственик на капитала – Дахил Даил.
Предвид намеренията на заявителя за създаване на по-добри условия за
задоволяване на универсалните потребности на местните жители със стоки от
първостепенно значение и създаване на обект, отговарящ на растящите изисквания на
населението, инвестиционното намерение е оправдано и заслужава подкрепа.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от ЗОС е възложено на независим
оценител, вписан в регистъра на независимите оценители, със Сертификат за
оценителска правоспособност № 100100198/14.12.2009 г. изготвянето на пазарна
оценка за правото на строеж за изграждане на едноетажна пристройка към
съществуващо заведение. Пазарната оценка е в размер на 6 920,00 лв. Разходите за
пазарна оценка са в размер на 120 лв.
Изготвена е данъчната оценка с изх. №6703000327/08.04.2022 г. за правото на
строеж върху заявената площ за едноетажна пристройка, същата е на стойност 6 668,50
(шест хиляди шест стотин шестдесет и осем лева и 50 ст.)
Спазвайки разпоредбата на чл. 36, ал. 2, изречение второ от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за
базисна цена на правото на пристрояване следва да се приеме пазарната оценка.
На основание чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху цената на учредени вещни права
се начислява ДДС. Продажна цена от 8 304,00 лв. с ДДС и допълнително заплащане на
режийните разноски за скица, данъчна и пазарна оценки в размер на 140,00 лв.
Имотът е включен в Раздел III, Буква Б – Имоти, които Община Кубрат има
намерение да продаде през 2022 година от годишната Програма за разпореждане с
имоти общинска собственост – Община Кубрат 2022 г.
Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Мандат 2019 - 2023 г., Протокол от 12.04.2022 г. на комисията
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назначена със заповед № 542 от 09.08.2021 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 2, от Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Да се учреди право на безсрочно, възмездно, едноетажно пристрояване без
търг и конкурс сред решение на Общински съвет град Кубрат на „ЕД-ДИ-ЕЗ“ ЕООД,
ЕИК 206584813 с управител Дахил Даил в УПИ I – за ресторант, селсъвет и поща,
битов комбинат и автоспирка, кв. 14 в с. Беловец. с адрес ул. „Любен Каравелов“ 34, за
обект „кафе-аператив с магазин за хранителни стоки“ върху площ от 255 кв.м.
2. Определя цена на учреденото право на пристрояване в размер на 6 920,00 лв.
без ДДС и съответно 8 304,00 лв. с ДДС.
3. Задължава купувача да заплати 140,00 (сто и четиридесет) лева режийни
разходи по изготвяне на скица, пазарна и данъчна оценки на правото на пристрояване.
4. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за
учредяване право на пристрояване, съгласно условията по т. 1 от настоящите решения,
след като купувачът заплати разходи по оценка на вещното право.
5. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват
за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и
техническа инфраструктура на територията на съответното населено място - чл. 52, ал.
5, т. 1. от ЗМСМА.
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” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точка трета е приета. Преминаваме към
допълнителната точка, която включихме в началото на днешното заседание. Относно:
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. Докладва Мирослав
Йорданов – зам. – кмет на Община Кубрат. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
Докладва: Мирослав Йорданов – Зам.-кмет на Община Кубрат
Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Г-н Мехмед, да чуем становището на
комисиите - 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: Общинските съветници, членуващи в постоянните
комисии също подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков; Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка!
Проведе се гласуване..
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 362
В изпълнение на чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
/ППЗЗД/, Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция „Социално
подпомагане“, изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето
общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните
семейства в общината.
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В общинската програма се планират и социалните услуги за деца. Програмата се
приема до месец Април на съответната година.
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка
с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Кубрат и
Община Кубрат, са публикували проекта на програмата на 01.04.2022 г. В законовият срок
от 14-дни, не са постъпили предложения, становища и препоръки.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от
Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от ППЗЗД, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 година,
представляваща неразделна част от решението.
2. 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.
Настоящото решение, да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд - Разград.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от гласуването: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „За“, точка четвърта от дневния
ред, е приета. Преминавайки към точка разни от нашият ПРАВИЛНИК за организацията и
дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Мандат 2019 г. - 2023 г., съгласно чл. 75: „На питанията на
граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако
гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор“. На 30.03.2022 г. в
деловодството на Общински съвет – Кубрат с вх.№УД-01-12-5/30.03.2022 г., постъпи
„ОТГОВОР, ПИТАНЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ от Диана Петрова – Енева.
„ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КМЕТ
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ОТГОВОР, ПИТАНЕ и
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Диана Петрова – Енева с пост./наст.
адрес от раждането си на ................... в гр. Кубрат,
и местоживеене на ул. ....................................................
по повод Декларация от групата общ. съветници на
„Движение за права и свободи“ при Общински съвет
– гр. Кубрат от 25.02.2022 г.
Единственото, което групата общински съветници на ДПС убедително и категорично
обосновават с декларацията си, отправена лично към мен, макар и не връчена ми, е, че не
съзнавате мястото и функциите си, и че не търпите критика.
Функционално грамотният човек, като прочете текста на клетвата – чл. 32 ЗМСМА, ще
установи, че от общинския съветник се очаква да служи – като спазва Конституцията и
законите на страната и се ръководи от интересите на гражданите от Община – Кубрат, да
работи за благоденствието на гражданите от Община – Кубрат, т.е. задължени са
общинските съветници, а не гражданите.
А вие, видно от посланията, изложени в декларацията, очаквате на вас – избраните на,
цитирам: „постове“, да ви се служи и ако може гражданите от Община – Кубрат, каквото
качество имам и аз, да не разстройват властническия ви рахат.
От гневната ви реакция по отношение на мен, разбирам защо други граждани от
Община – Кубрат не смеят да заявяват питания и да отправят предложения до Общинския
съвет и заемащите постове общински съветници, и най-вече негов председател, както и към
кмета на общината.
При това прави лошо впечатление, че за първи път от съществуването на Общински
съвет – Кубрат в Дневния ред на редовните му заседания във вече две поредни обявени
такива отсъства точка „Разни“, вероятно защото не искате да бъдете занимавани с разни
глупости.
Като напомняте, че, цитирам: „Общински съвет – Кубрат, оказа подкрепа в един доста
труден момент на Районен съд – гр. Кубрат...“, арогантно изисквате личната ми благодарност
и вярност.
Забравяте, че Районен съд – Кубрат не съществува заради мен, а съществува в защита
интересите на гражданите от Община – Кубрат и Община – Завет, за да имат те гарантиран и
ефективен достъп до правосъдие.
В нито един момент от професионалната си работа – като бивш адвокат и съдия не
забравям, че професионалното ми съществуване е оправдано единствено в служба на
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интересите на гражданите на страната, в частност на тези от Община – Кубрат и Община –
Завет, и именно в защита на този им интерес години наред методично и дисциплинирано
работя, като разглеждам и решавам делата им според точния смисъл на законите и винаги в
разумни срокове. В РС – Кубрат не работи нито един мой роднина – по кръв и сватовство.
Поради изложеното, лична благодарност нито ви дължа, нито ще получите.
Действително имам личен – човешки и граждански, законен интерес от пълноценното
използване на публична собственост имущество и осъществяването на здравеопазване в и
чрез „МБАЛ – Кубрат“ – ЕООД, защото за миг не ми минава през ума, че съм родена в
длъжностно и професионално качество – юрист, адвокат, съдия. Обратно на това, съм родена
човек и гражданин. Остарявам и боледувам – страдам от хронично неврологични
заболявания, въпреки които работя над 30 години /без да съм била пенсионер по болест за
период от 6 години, напр./ и ефективно плащам за социалното и здравното си осигуряване. В
длъжностното си качество на съдия не съм лишена от граждански и социални права.
Основно и неотменимо мое право е регламентираното с разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от
Конституцията на РБ, съгласно която гражданите имат право на здравно осигуряване,
гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско
обслужване при условия и по ред, определени със закон.
Основни и неотменими мои права са и тези да търся отговори и информация от
държавни/общински органи по въпроси, които представляват мой законен интерес, както и
да отправям предложения и сигнали по държавни/общински органи.
Не получих адекватни и обосновани отговори на нито един от въпросите си от вас или
от кмета на Община – Кубрат.
Продължавам да твърдя, че с бездействията си – при вменени от закона задължения за
действия, за периода от 16 месечния срок от влизането в сила на Закона за публичните
предприятия – м. 10.2019 г., и със закъснелите си и необосновани решения във връзка с
управлението на „МБАЛ – Кубрат“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат,
№ 311/30.11.2021 г., лишихте мен – работеща без прекъсване, считано от 01.05.1991 г., и
здравно осигурена през целия си живот, както и неограничен брой лица – не по-малко от
10 000 души, живеещи на територията на Община – Кубра, от гарантираната ми достъпна
медицинска помощ – здравеопазване и активно лечение, за период от вече почти 4 месеца.
Болничното заведение продължава:
- да не работи с пълния си капацитет – нервно отделение не работи изобщо, а останалите
работят символично или в тях се лекуват по-скоро „лични карти“,
- и сега в него реално няма лекари денонощно, въпреки изготвени официални графици и
декларациите на вр.изп.управител в този смисъл; продължава да работи д-р Огнян Захариев,
относно който преди избора вр.изп.управител назидателно и риторично питаше: „Кой се е
лекувал при д-р Огнян Захариев?“ и „Кой получава заплатата му?“
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- санитарките продължават да работят при същите трудово – договорни условия – за 6 часа
труд;
- не реализира финансов ресурс, осигуряващ издръжката и съществуването му;
- Кметът на Община – Кубрат – Алкин Неби, продължава да е в конфликт на интереси във
връзка с управлението и представителството на Общинския съвет – Кубрат по отношение на
„МБАЛ – Кубрат“ – ЕООД, вкл. като избран председателстващ комисията по извършване на
предстоящ конкурс, тъй като е бивш служител, който след изтичане на мандата му, може да
реализира правото си да се върне на работа на длъжност „рехабилитатор“, като при това
негови родственици – баща и съпруга, продължават да работят в болничното заведение и
няма да е прилично той да им избира ръководител.
Като имам основно и неотменимо право, съгласно чл. 55 Конституцията на РБ, на
здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и
нормативи, както и задължението да опазвам околната среда, т.е. при наличието на
барбекюта, по протежение на пешеходната пътека в т.нар. Крайградски парк, гр. Кубрат, и
бездействията – липса на ефективни контрол и действия за преустановяване движението на
товарни пътни превозни средства с животинска тяга на територията на т.нар. Крайградски
парк, гр. Кубрат, съставляващ горска територия, са незаконни – в разрез със забраните,
предвидени с разпоредбите на чл. 138, ал. 2 Закона за горите, чл. 27, ал. 4, чл. 33 и чл. 34
Наредба № 24 за управление на горските територии на Община – Кубрат, и нецелесъобразни.
Запознах се с проекта на еко-пътеката и лично възприех по повод притесненията ми от
горски пожари, че тя е с най-малко 1/3 по тясна от предвидената и широчина, което ще
затрудни достъпа на противопожарни машини в парка
В телефона си имам папка със снимки на които са регистрирани конкретни нарушения
– палене на огън, изоставянето му незагасен, движение на товарни и пътни моторни превозни
средства, както и такива с животинска тяга на територията на алеята, които съм готова да
предоставя за експертиза.
Лично съм възприела, че ако са почистени 2-3 от съществуващите към м. 02.2022 г. не
по – малко от 8 нерегламентирани сметища на площи в т.нар. Крайградски парк, гр. Кубрат,
то разликата и нови такива сметища продължават да са налични в парковия и горски район
на територията на града и в землището на горски фонд.
Също лично и ежедневно възприемам, че целият град е потънал в мръсотия.
Вместо да се обиждате лично и по детски,
вместо да ме занимавате с вашата, цитирам: „гражданска и политическа активност,
изразявайки несъгласие с твърденията на г-жа Диана Петрова“,
вместо да се криете зад гърба на ДПС, което всъщност компрометирате,
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вместо да ме „плашите“ с цитирания на правилата за етично поведение на българските
магистрати, когато защитавам гражданските и социалните си права,
ако действително, цитирам: „сме вярвали и работили единствено и само за
благоденствието на обществото, което ни е издигнало на тези постове.“, най-искрено
МОЛЯ не се големейте, а слезте от колите си, излезте от служебните се кабинети и
залата на Общинския съвет – наша, на гражданството, собственост, и вижте сами !
Опровергайте твърденията ми с факти, като изготвите и представите на обществото и
на мен, като част от същото, справки за отчетените през РЗОК – Разград медицински
дейности по месеци за предходните 2-3 години, за да ги сравним с резултати на „МБАЛ –
Кубрат“ – ЕООД от предходните 4 месеца; справки за трудовите договори на работещите на
длъжност „санитар“, справка за трудовата заетост на д-р Огнян Захариев, както и колко
пациента е оперирал; публично обявете графиците за 24-часови дежурства в болничното
заведение, за да знаем имената на лекарите, на които да разчитаме.
МОЛЯ работете и упражнявайте ефективен контрол, и го изчистете този град, защото
той все – повече прилича на селище със
затихващи функции, на което скоро няма да му трябват нито община, нито съд, поради
което всички вкупом ще станем ненужни с постовете си, включително.
ОЧАКВАМ писмен отговор на въпросите ми, както и справки за търговската и
медицинска дейност на „МБАЛ – Кубрат“ – ЕООД по поставените въпроси.
Ако ме опровергаете, относно състоянието на „МБАЛ – Кубрат“ – ЕООД, поемам
задължението да ви се извиня !
А, ако отстраните незаконните и нецелесъобразни действия в парка и изчистите града,
обещавам да благодаря за свършената работа !
И последно: За уважение, човек се бори и го изисква с работата си, а не с думи!
Sutor, ne ultra crepidam.
31.03.2022 г., гр. Кубрат
Подпис:

/п/

/Д. Петрова – Енева/ „
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жа Диана Петрова има писмен отговор, както от Кмета на Община
Кубрат, така и от Председателя на Общински съвет - моя милост, с изх№УД-01-1549/19.04.2022 г.
„ ДО
Г-ЖА ДИАНА ПЕТРОВА – ЕНЕВА
УЛ. ..........................................................
ГР. КУБРАТ, ОБЩ. КУБРАТ, ОБЛ. РАЗГРАД
ОТНОСНО: ОТГОВОР, ПИТАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. По отношение на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД и РЗОК - Разград:
Съгласно Чл.74. (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съветКубрат“: Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и
предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската
администрация, представляващи обществен интерес.“
В настоящият случай, г-жо Петрова – Енева, очевидно сте поставила въпроси поради
недоглеждане на редът за предоставяне на обществена информация извън
компетентността на общински съвет, кмета и администрацията.
Следва да Ви окажа редът по който следва да получите интересуващата Ви
информация:
„МБАЛ - Кубрат“ ЕООД и РЗОК - Разград са индивидуални структури, попадащи в
обхвата на един друг Закон за достъп до обществена информация.
Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка
информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща
възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на
задължените по закона субекти.
Задължени субекти (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага за достъп до
обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи,
техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република
България, наричани по-нататък "органите".
Чл. 4. (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до
обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в
друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на
такава информация.
Очевидно в настоящият случай справките от РЗОК и от „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД не са от
компетентността на Общински съвет и следва да се спазва действащото
законодателство в РБ и по-конкретно ЗДОИ.
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II. По отношение на дейността на Общински съвет - Кубрат и приетите от него
актове:
Следва да отбележа, че контрола по законосъобразността на приетите от Общински
съвет – Кубрат, актове се подчинява единствено на нормите на чл. 45 от ЗМСМА.
Всякакви други изземвания на функции и коментари от граждани не са
правопораждащи.
III. По отношение на чистота в гр. Кубрат:
Критиката Ви, е укорителна без посочване в конкретика, което обезмисля
написаното и не е градивна, тъй като липсват конструктивни идеи и
предложения от ваша страна.
Община Кубрат е отворена за предложения или личен пример от страна на
гражданите и би подкрепила всяка тяхна инициатива, ако тя е за общото благо.
Освен това при едно проследяване на решенията на ОБС /които са публични и
прозрачни/-бихте могли да се запознаете с отделените средства за техника и
използван човешки ресурс в тази насока или най-малкото щяхте да се осведомите
по съответният ред.
IV. По отношение на публично оповестените от Вас /на редовно заседание на ОбС,
състояло се на 28.01.2022 г./ клевети по отношение на т.нар. “Крайградски парк“,
Ви информирам, че са спазени всички законови процедури и като жител на гр.
Кубрат - по рождение, следва да ви информирам за точното наименование –
„Лесопарк“, а на проекта „Реконструкция на екопътека и прилежаща
традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк,
гр. Кубрат, Община Кубрат“ - за да съм сигурен, че говорим за едно и също място
пред широката общественост и че сме в единомислие за родният град.
Изпратен Ви е подробен отговор в тази насока писмо с изх.№УД-02-19447#1/12.04.2022 г., както и Становище от НАЧАЛНИК РСПБЗН – КУБРАТ, видно от
които са законосъобразни всички извършени действия в тази насока от експертите при
стриктно спазване на законодателството в тази насока.
V. По отношение на дългогодишният Ви професионален опит – никой не оспорва
същият и както сама написахте:
„За уважение, човек се бори и го изисква с работата си, а не с думи“.
VI. КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ - е
публично достъпен. Вярвам, че принципите заложени в него важат за всички
магистрати
/“ 4.1. Поведението на магистрата в обществото трябва да се основава на добри обноски
и добро държание, а в обществените и служебни контакти той трябва да бъде учтив и
любезен;
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5.5. С личното си поведение, и чувство за отговорност в служебната и извънслужебната
си дейност, магистратът трябва да дава пример за висок морал и почтеност;
5.6. Магистратът следва да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да
компрометират честта му в професията и обществото „/, както общовалидна е и
клетвата по чл. 32 от ЗМСМА за всички съветници.

С уважение,
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
/П/
Председател на ОбС – гр. Кубрат

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако някой иска да изрази мнение, въпроси.... Това питане беше
ви се разпратило на имейлите, имате думата! Не виждам някой да вземе отношение.
Благодаря ви, колеги за присъствието!
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 /
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