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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 11 

 

От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 26.10.2020 г. /понеделник/ 

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 2019г.-2023г./. 

 

Присъстваха: 19 общински съветници. 

 

Отсъстваха: Миглена Андонова и Нина Цонева. 

 

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

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

служители в общинска администрация, кметове на кметства и медии. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кметове,  

Уважаеми кметове по населени места, 

  представители на общинска администрация, скъпи граждани, гости и представители 

на медиите, 

Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – гр. 

Кубрат, което е свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Регистрираха се деветнадесет 

общински съветници. Имаме кворум, колеги. Може да разгледаме по дневния ред 

точките и да вземаме законови решения. 

Както знаете предоставихме Ви три допълнителни точки за днешното заседание. 

Бяха разгледани на комисии. Ще предложа с гласуване да включим трите 

допълнителни точки в днешния дневен ред на заседанието.  

Имате ли въпроси, допълнения, колеги относно дневния ред?  

Не виждам такива… Има ли? Да, заповядайте господин Бедиханов!  
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не относно дневния ред, а че двама съветника липсват. Каква 

е причината, поради която да не са тука?  Има ли подадени заявления за отсъствията 

им? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Госпожа Нина Цонева се обади, че ще отсъства, а с госпожа 

Андонова имаме някаква кореспонденция. Не знам как да я отбележа, не знам дали е 

кореспонденция или не, за която ще разберете по-късно, както от ОИК /Общинска 

избирателна комисия/, така и от други институции. Други въпроси, колеги относно 

дневния ред? Ако няма, който е съгласен с трите допълнителни точки да гласуваме 

дневния ред, който е на вашето внимание. Който е съгласен, моля да гласува… 

 

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет - Кубрат, с 19 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. 

Финансиране на временен недостиг на средства с временен 

безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди 

средства (набирателна сметка). 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Кубрат.  

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС - 

Кубрат 

3. 

Даване на съгласие за въвеждане на задължително 

предучилищно образование за 4-годишните деца в детските 

градини на територията на Община Кубрат през учебната 

2020/2021г., считано от 01.12.2020г. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

4. 
Промяна на предназначението на имота и сградите на 

училището и изготвяне на ПУП-ИПЗ за УПИ І-99, кв.36, с. 

Савин , общ. Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Разкриване и функциониране на нов тип социална услуга 

на територията на община Кубрат – Център за настаняване 

от семеен тип за лица с психични разстройства в с. Савин, 

община Кубрат, като държавна делегирана дейност, 

считано от 01.06.2021 г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 
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6. 

Определяне на представител на Община Кубрат за участие 

в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград при 

невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и 

определяне  мандата му за гласуване по точките от 

дневния ред.  

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

7. 

Отделяне на Община Кубрат от обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. 

Разград. 

 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

8. 
Актуализиране представителството на Община Кубрат в 

СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС - 

Кубрат 

9. Учредяване право на ползване на общински имот. 
Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

10. 

Приемане на отправено от концесионера предложение за 

изменение на Договор за концесия от 05.06.2008г. № 51, том 

IV, вх. рег.№ 2538/ 28.08.2008г. за отдаване на концесия на 

язовир в землището на с. Каменово, Община Кубрат. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

11. 

Кандидатстване на община Кубрат по процедура чрез 

подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.096 

„ДЕТСКИ КЪТОВЕ“,  по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

12. 

Безвъзмездно предоставяне на микробус от Община 

Кубрат – за нуждите на Център за специална 

образователна подкрепа - гр. Кубрат за учебната 

2020/2021г. 

Мирослав Йорданов 

– Зам.-кмет на 

Община Кубрат 

13. 
Избор на нов управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД 

гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС - 

Кубрат 

14. 

Съгласие за удължаване срока на договор на училищен 

павилион за закуски и освобождаване на ЕТ “Зенит-04-

Зейти Аларън“ от заплащане на наем за периода от 

13.03.2020г. до 15.09.2020г. 

Алкин Неби – Кмет 

на Община Кубрат 

15. РАЗНИ.  
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ред е приет с включените три 

допълнителни точки. Започваме с точка първа от дневния ред. Относно: Финансиране 

на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по 

сметките за чужди средства (набирателна сметка). Докладва господин Неби. 

Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от 

наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).               

            Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат. 

 

АЛКИН НЕБИ: Добър ден на всички! Благодаря, благодаря на всички…Уважаеми 

господин Председател на Общински съвет – Кубрат, Уважаеми Общински съветници, 

Уважаеми Заместник – кметове на община Кубрат, Уважаеми Кметове по населени 

места, Уважаеми граждани, медии! 

 

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

(Приложено е към настоящия протокол).  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, нека да чуем 

становища на комисиите, които заседаваха съвместно. Господин Байрактаров, 

заповядайте - 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 на всички. На 23.10.2020г. /петък/ се проведе съвместно заседание на 

Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 

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

спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).  

 По точка първа, членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ – няма ; 

„въздържал се“ - няма ; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка първа от дневния ред, членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

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, ви! Колеги, въпроси относно точка първа от 

дневния ред? Не виждам някой да иска думата. Гласуването е поименно. Зачитам 

имената по списък… 

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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова За 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов 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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Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 130 

 През 2020г. Община Кубрат управлява редица проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз. По част от тези проекти има изискване да бъде 

извършено предварително разплащане с доставчиците и изпълнителите след като 

размерът на авансовите и междинните плащания по проектите достигнат определен 

процент от общите допустими разходи, съфинансирани по съответните оперативни 

програми.  

Възстановяването на средствата става след представяне пред Управляващите органи на 

технически доклади и отчети за извършените разходи. Предстои подаване пред УО на 

ПРСР на окончателно искане за плащане за възстановяване на извършените разходи за 

ДДС по проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на път RSE2170 / III – 2102, 

Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле - Кубрат) – Сеслав - /II - 23/ и 

път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово /III – 2102/ на 

територията на община Кубрат“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Средствата, необходими 

за покриване на част от разходите за ДДС, възлизат на 562 261, 98 лв. Част от тези 

разходи ще бъдат покрити със средствата от общата изравнителна субсидия в размер на 

364 900 лв. под формата на временен безлихвен заем между отчетна група „Бюджет“ и 

отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“. За покриване на разликата от 

197 361, 98 лв. е необходимо прехвърлянето на средства от наличностите по сметката за 

чужди средства на Община Кубрат под формата на временен безлихвен заем. 

 Очаква се разходите за ДДС по проекта да бъдат възстановени от страна на 

Разплащателна агенция – Държавен фонд „Земеделие“ гр. София до края на 

бюджетната 2020 година. 

 Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 4, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси  

и  чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие на Кмета на Община Кубрат за ползване на временен 

безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди средства (набирателна 

сметка) на Община Кубрат в размер на 197 361, 98 лв. (словом: сто деветдесет и 

седем хиляди триста шестдесет и един лева и 98 ст.) за авансово финансиране на 

плащания за разходите за ДДС по Проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на 
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път RSE2170 / III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле 

- Кубрат) – Сеслав - /II - 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – 

Божурово /III – 2102/ на територията на община Кубрат“, подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони. 

 

2. Определя срок за погасяване на временния безлихвен заем 25.12.2020г., в 

случай, че не бъдат верифицирани и възстановени разходите по проекта от 

Управляващия орган. Срокът за погасяване на временния безлихвен заем се 

обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от 

Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да 

превишава края на бюджетната година. 

 

3. Задължава Кмета на Община Кубрат да отрази промените по бюджета на 

Община Кубрат и по съответните параграфи на Единната бюджетна 

класификация за 2020г. 

 

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. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. Точка първа е приета единодушно. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред. Относно: Приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Кубрат. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Кубрат.     

                  Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат  
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Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нека да чуем становища на комисиите. Господин 

Байрактаров, заповядайте - 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): 

 Членовете на комисиите, подкрепят така направеното предложение за 

решение:  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка втора от дневния ред след проведени дискусии, общинските 

съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят предложението за решение: 

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! Колеги, въпроси относно Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат? Не виждам 
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такива. Който е съгласен с така направеното предложение, колеги, моля да гласува с 

вдигане на ръка!  

      

Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 131 

 

Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 44 от 

Протокол № 5 / 29.02.2008 г., взето на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси, в сила от 01.01.2008 г., обн. на 10.03.2008 г. в интернет сайта на 

общината; загл. изм. с Решениe № 199 от Протокол № 15 / 23.01.2009 г., изм. и доп. с 

Решение № 164 от Протокол № 16 / 25.10.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 448 от 

Протокол № 45 / 21.08.2018 г.; изм. и доп. с Решениe № 516 от Протокол № 51 / 

31.01.2019 г.; изм. и доп. с Решениe № 68 от Протокол № 6 / 29.04.2020 г.). 

 Във връзка с измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ) възниква необходимостта, Общинският съвет да извърши корекции в Наредба 

№ 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат.  

Измененията са обнародвани в ДВ, бр. 96 от 2019г. в сила от 01.01.2020г., като 

последното изменение е обнародвано в ДВ, бр. 71 от 2020г. в сила от 11.08.2020г.   

 

Основни цели, които се поставят: 

Да се спази действащата нормативна уредба в Република България и Наредба 

№17 да се приведе в съответствие с промените в нея. 

Финансови средства: 

Предложеното изменение на Наредбата не изисква допълнителни средства и за 

прилагането на изменението на Наредба № 17, няма да бъдат необходими финансови 

средства. 

Очаквани резултати: 

- Привеждане на законодателството на Общински съвет – Кубрат в съответствие с 

актове от по-висока степен; 

- Увеличаване приходната база за общинския бюджет за осигуряване на поетите 

отговорности - допълнителни приходи в общинския бюджет.  

Всичко това налага Общинският съвет да извърши корекции в Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

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

нормативните актове и е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – 
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Кубрат на 16.09.2020г. В законовия едномесечен /до 16.10.2020г./ срок не са постъпили 

предложения, възражения по предложения проект.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

Местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 1, ал. 2 от Закона 

за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-

процесуалния кодекс /АПК/, чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Кубрат, както следва: 

  

 § 1. Изменя чл. 7, ал. 1, както следва: 

Стар текст: Чл. 7, ал. 1 „С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените 

на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна 

на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“. 

Нов текст: Чл. 7, ал. 1 „С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените 

на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 

поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и 

селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен 

устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на 

територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по 

реда на специален закон“. 

 

 § 2. Изменя чл. 17, ал. 4, както следва: 

Стар текст: Чл. 17, ал. 4 „При липса на счетоводни данни данъчната оценка се 

определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 

лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи 

лица“. 

Нов текст: Чл. 17, ал. 4 „При липса на счетоводни данни данъчната оценка се 

определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 

лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при 

наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно 

законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс“. 

 

 § 3. Изменя чл. 48, ал. 1, т. 2, както следва: 
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Стар текст: Чл. 48, ал. 1, т. 2 „лицето не е регистрирано по Закона за данък върху 

добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по 

чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон“. 

 

Нов текст: Чл. 48, ал. 1, т. 2 „лицето не е регистрирано по Закона за данък върху 

добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и 

за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон“. 

 

 § 4. Изменя чл. 57, ал. 2, както следва: 

Стар текст: Чл. 57, ал. 2 „Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 30 януари 

на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година“. 

Нов текст: Чл. 57, ал. 2 „Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 31 януари 

на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година“. 

 

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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Резултати от гласуването: „за”- 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! „Против“ и „Въздържали се“ няма. Преминаваме 

към точка трета от дневния ред. Относно: Даване на съгласие за въвеждане на 

задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини на 

територията на Община Кубрат през учебната 2020/2021г., считано от 01.12.2020г. 

Докладва зам.-кметът на община Кубрат Мирослав Йорданов. Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  

Даване на съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 

4-годишните деца в детските градини на територията на Община Кубрат през 

учебната 2020/2021г., считано от 01.12.2020г.    

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, господин Йорданов! Господин Байрактаров, 

нека да чуем становището на двете съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, 
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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): 

 След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянните 

комисии, подкрепят предложението за решение:  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка трета от дневния ред, след проведени дискусии, общинските 

съветници, членуващи в постоянните комисии единодушно подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

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! Колеги, въпроси относно точка трета от дневния 

ред? Желаещи за изказвания не виждам. Който е  съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува с вдигане на ръка… 
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Проведе се гласуване... 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132 

  

 В Държавен вестник /бр. 92 от 18.09.2020г./ е публикуван ЗИД на Закона за 

предучилищното и училищното образование/ЗПУО/, който предвижда въвеждане на 

задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024г. 

Съгласно § 16, в този срок общините следва да създават необходимите условия за 

обучението им в съответствие с изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по 

прилагането му. 

По решение общините и след решение на общинските съвети, задължителното 

предучилищно образование на 4-годишните деца, може да се въведе на техните 

територии и преди този срок. 

В Община Кубрат е проведено проучване сред родителите на деца в тази възрастова 

група и мнозинството от тях от общо 133 /сто тридесет и три /, 89 /осемдесет и девет/ 

желаят да бъде въведена тази форма на обучение още от тази учебна 2020/2021 година. 

Децата са записани и посещават детска градина. 

От  друга страна  общината може да подсигури необходимите условия съгласно 

изискванията на държавния образователен стандарт за физическа среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини.  

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 3 от 

ЗПУО, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 

4-годишните деца в детските градини на територията на Община Кубрат, 

през учебната 2020/2021г., считано от 01.12.2020г.. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат, да извърши всички необходими  

действия във връзка с изпълнението на т. 1 от настоящото решение.  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

обявяването му  пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК. 

  

 Резултати от гласуването: „за”- 19 (деветнадесет), „против”– няма, 

„въздържал се” – няма. 



  

14 / 62 

  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Против“ и „Въздържали се“ няма. С 

деветнадесет гласа „За“, точка трета е приета. Преминаваме към точка четвърта. 

Относно: Промяна на предназначението на имота и сградите на училището и изготвяне 

на ПУП-ИПЗ за УПИ І-99, кв.36, с. Савин , общ. Кубрат. Докладва господин Неби. 

Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Промяна на предназначението на имота и сградите на училището и изготвяне на 

ПУП-ИПЗ за УПИ І-99, кв.36, с. Савин , общ. Кубрат.  

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Господин Байрактаров, нека 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 четвърта, членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 
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 По точка четвърта от дневния ред, членовете на комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

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; 

 Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания, след така 

направените разяснения в комисии? Не виждам желаещи. Гласуването е поименно, 

колеги. Зачитам имената по списък... 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

 

 

 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

№ 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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова За 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов 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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Р Е Ш Е Н И Е  № 133 

 Община Кубрат е собственик на УПИ І-Детска градина, кв.36 по ПУП на с. 

Савин, общ. Кубрат, одобрен със заповед № 1292 от 14.12.1989 г., за който имот има 

съставен акт за публична общинска собственост № 163 от 27.04.1998г.   

С Решение № 474 от Протокол № 46/25.09.2018г. на Общински съвет Кубрат и 

Заповед № 808 от 23.10.2018г. на Кмета на община Кубрат е закрит филиала на ДГ 

“Здравец“ в село Савин и децата са насочени в град Кубрат. През настоящата учебна 

година има записани 3(три) деца в детска градина. 

По данни на ГРАО при Община Кубрат в населеното място към 15.09.2020 г. 

жителите на с. Савин с постоянен адрес са 662 с настоящ адрес - 491, а с постоянен и 

настоящ адрес в същото населено място 405. От приложената към настоящата докладна 

справка по отношение на родените деца с постоянен и настоящ адрес в селото за 

последните 10 години е видно, че категорично няма увеличаване броя на децата. 

Всичко това прави невъзможно използването на имота по предназначение. 

Община Кубрат предвижда, като бъдещо инвестиционно намерение  да 

преустрои, адаптира и промени предназначението на съществуващата детска градина и 

я експлоатира в бъдеще като център за настаняване от семеен тип на лица с психични 

разстройства.  

В изискванията на чл. 305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) е посочено, че „имотите или части от тях и вещите, освободени 

в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за 

държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите 

актове по прилагането им“. 

В конкретния случай условията, посочени в чл.305 от ЗПУО, дава основание за 

промяна на имота в с. Савин ,ул. Йордан Йовков № 2а, с построената в него сграда 

„Детска градина“, да се преустрои за дейности, свързани със социалната сфера и за 

задоволяване на обществени потребности от местно значение. 

Във връзка с изложеното до тук, налице са условията на чл.134, ал.1 т.2 от ЗУТ, 

а именно – възникнали нови общински нужди за обект собственост на Община Кубрат.  

Съгласно изискванията на чл.134, ал 9 и 39, ал.3 от ЗУТ изменение на ПУП и 

промяна на предназначението на сгради по реда на ЗУТ, може да се извърши само след 

писмено съгласие на Министъра на образованието, за обекти отредени за 

образованието. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с 

чл. 134, ал .1, т. 2; ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, както и във връзка 

с чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното  образование, Общинският съвет 

– гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 
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1. Дава съгласие за изработване на ПУП-ИПЗ (изменение на план за 

застрояване) за УПИ І-99, кв.36 с. Савин, общ. Кубрат, като УПИ се преотреди от 

„Детска градина“ за „Социални дейности“. 

2. Дава съгласие за промяна предназначението и преустройство на 

съществуващите сгради в УПИ І-99, кв.36, с. Савин, общ. Кубрат, представляващи 

публична общинска собственост, В Център за настаняване от семеен тип на лица с 

психични разстройства. 

3. Изменението на подробния устройствен план за промяна на предназначението 

на урегулирания поземлен имот по т.1 и промяна предназначението на сградата по т.2, 

да се извърши след писмено  съгласие на Министъра на образованието и науката. 

 

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

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

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против”– 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, преминаваме към точка пета, колеги 

от дневния ред. Относно: Разкриване и функциониране на нов тип социална услуга на 

територията на община Кубрат – Център за настаняване от семеен тип за лица с 

психични разстройства в с. Савин, община Кубрат, като държавна делегирана дейност, 

считано от 01.06.2021 г. Докладва кметът на община Кубрат - Алкин Неби. 

Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Разкриване и функциониране на нов тип социална услуга на територията на 

община Кубрат – Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства в с. Савин, община Кубрат, като държавна делегирана дейност, 

считано от 01.06.2021 г.                

 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 становищата на двете съвместни 

комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 
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(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): 

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  ККУСДОСЕ):  

 

 По точка пета след проведени дискусии, общинските съветници подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка пета от дневния ред членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

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! Колеги, въпроси относно пета точка от дневния 

ред? Не виждам такива. Който е съгласен с така направеното предложение, колеги по 

пета точка, моля да гласува с вдигане на ръка… 

Проведе се гласуване... 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 134 

 

 В деловодството на община Кубрат е постъпила докладна записка от Онур 

Зайкъров – ерготерапевт в Център за обществена подкрепа гр. Кубрат, община Кубрат, 

с Вх. №УД-03-07-193/19.10.2020 г. относно разкриване и функциониране на нов тип 

социална услуга на територията на община Кубрат – Център за настаняване от семеен 

тип за лица с психични разстройства в с. Савин, община Кубрат, като държавна 

делегирана дейност. 

В България през последните години се осъществява промяна от 

институционален тип грижи за деца и лица в риск, към грижи, приоритетно 

ориентирани към семейна и близка до семейната среда. Реформата на 

специализираните институции, целяща преминаване от класическия тип 

институционална грижа към деинституционализация и предоставяне на грижи в 

семейна среда чрез развиването на мрежа от социални услуги в общността и от 

резидентен тип е приоритет и в социалната политика на Община Кубрат. В хода на 

изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 

2019-2021 година. С цел прилагане на интегрирания подход за изграждане на социална 

инфраструктура и предоставяне на социални услуги от резидентен тип (за настаняване) 

Община Кубрат възнамерява да разкрие такъв вид социална услуга за лица с психични 

разстройства (ЦНСТ за лица с психични разстройства). 

Подходящ за обособяване и разкриване на алтернативни социални услуги /като 

резидентни, дневни, седмични, почасови и др./ е сградният фонд на бившата детска 

градина в с. Савин, използван ефективно за разкриване именно на подобни услуги, 

предоставящи среда, близка до семейната и обособяването му като своеобразен 

комплекс от социални услуги за лица с психични разстройства – Център за настаняване 

от семеен тип за лица с психични разстройства. Ежегодно са извършвани ремонтни 

дейности за освежаване на спалните помещения в сградата на бившата детска градина в 

с. Савин, община Кубрат. В нея има обособено място за кухня-разливовъчна, като 

Община Кубрат възнамерява да разшири помещението и да го обособи като 

самостоятелна кухня с необходимото кухненско обзавеждане.  

В резултат на многократно провеждани срещи с представители на всички 

заинтересовани страни – Общинска администрация, общински съветници, РДСП - 

Разград, ДСП – Кубрат и доставчици на социални услуги, се стигна до заключението, 

че са необходими бързи, гъвкави и ефективни мерки по отношение на планирането и 

развитието на социалните услуги на територията на община Кубрат, които да отговорят 

адекватно на динамичните промени в социалната сфера и потребностите на целевите 

групи в риск.  
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Разкриването на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства е заложено в Годишния план за социалните услуги за 2021 година на 

община Кубрат, приет с Решение №81 от Протокол №6 от проведено заседание на 

29.04.2020 г. на Общински съвет-Кубрат.  

           С разкриването на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства се цели да се предостави подслон и ежедневни грижи за настанените лица, 

като осигуряването на здравните и образователни услуги ще се предоставят извън 

мястото за живеене, за да бъде осигурена социална интеграция. Основната цел на 

услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно 

физическо, емоционално и познавателно развитие, и социално включване на лицата в 

естествената за тях среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. 

Ще бъде осигурена е денонощна грижа за настанените лица. Целевата група ще 

включва лица с психични разстройства на възраст над 18 години. Капацитетът  ще е 20 

места. 

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

във връзка с чл. 36в, ал. ал. 1, 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. и ал. 2, т. 4, букви гг) от Правилника 

за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл. 5, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за 

лица с психични разстройства в с. Савин, община Кубрат с капацитет 20 

лица, като държавна делегирана дейност, считано от 01.06.2021 г.  

2. Дава съгласие, считано от 01.06.2021 г. дейностите на Център за 

настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в с. Савин, 

община Кубрат, да се извършва от персонал, включващ 18 /осемнадесет/ 

щатни бройки. 

 

3. Дава съгласие, считано от 01.06.2021 г. финансирането на дейностите на 

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в с. 

Савин, община Кубрат, включително на разходите за възнаграждения и 

осигуровки на наетия персонал, да се извършва със собствени приходи по 

бюджета на Община Кубрат за 2021 година, до отпускането на обща 

допълваща субсидия за делегирана от държавата дейност.   

 

4. Дава съгласие за кандидатстване през 2021 г. за средства от Фонд 

„Социална закрила“ гр. София с проектно предложение „Обзавеждане и 

модернизация на материалната база на  Център за настаняване от семеен 

тип за лица с психични разстройства в с. Савин, община Кубрат“. 
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5. Възлага на Кмета на Община Кубрат да изпрати решението на Общински 

съвет - Кубрат до Регионална дирекция “Социално подпомагане” гр. 

Разград, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 36в, ал. 1, т.1. от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. 

 

           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”- 19 (деветнадесет), „против”– няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! „Против“ и „Въздържали се“ няма. Преминаваме 

към точка шеста от дневния ред. Относно: Определяне на представител на Община 

Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград 

при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и определяне  мандата му за 

гласуване по точките от дневния ред. Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград при невъзможност- 

кмета на Община Кубрат, да участва и определяне  мандата му за гласуване по 

точките от дневния ред.  

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! Становища на комисиите по 

точка шеста. Господин Байрактаров, нека 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):  
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 По точка шеста членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното 

предложение за решение:  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка шеста от дневния ред членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение:  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 5; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания относно 

точка шеста? Не виждам такива. Гласуването е поименно, колеги. Зачитам имената ви 

по списък… 

 

 

Проведе се поименно гласуване… 
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Общински съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 135 

 

 В деловодството на Община  Кубрат е депозирана Покана за провеждане на 

извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав “ЕООД“, гр. Разград с вх.№ УД-02-16-

1029/25.09.2020г.. 

 Извънредното заседание на Общото събрание е насрочено за 27.10.2020 

г./вторник/ от 11.00 ч. , в зала 712 на Областна администрация Разград. 

На основание чл.10, ал.5, т.5, предл. последно от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред, 

както следва: 

1.Приемане на решение за  промяна на границите на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград чрез отпадане на Община 

Завет на основание чл.198в, ал.4, т.7 във връзка с чл.198а, ал.2 от Закона за водите.; 

2.Други; 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Против 

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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова За 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Против 

17 Пламен Петров За 

18 Рейхан Алиш За 

19 Хюсеин Юмеров За 

20 Цветомир  Цонев За 

21 Юмгюл Кедик За 
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На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителя на общината в 

асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва,  

общинският съвет определя друг представител. 

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 66 от Правилника за 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на 

представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К 

се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението 

на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на 

провеждане на заседанието. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, 

ал. 3 от Закона за водите и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от 

Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Определя Алкин Неби - кмет на община Кубрат за представител на 

Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, а при невъзможност- кмета на 

Община Кубрат, да участва в извънредното заседание на Общото събрание на 

асоциацията по В и К  на 27.10.2020г. /вторник/ от 11.00 ч., Община Кубрат, да се 

представлява от Мирослав Йорданов-зам.-кмет на Община Кубрат.; 

 2. За участие в извънредното заседание на Общото събрание 

упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение пред 

Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-

Дунав “ЕООД“, гр. Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез 

документ за самоличност.; 

 3. Упълномощеният представител на община Кубрат по точките от дневния 

ред на извънредното заседание  на Общото събрание да гласува, както следва: 

По т.1: Да гласува със „ЗА“ -За  промяна на границите на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград чрез отпадане на 

Община Завет на основание чл.198в, ал.4, т.7 във връзка с чл.198а, ал.2 от Закона 

за водите .; 

По т.2: Да гласува по усмотрение, защитавайки интересите на Община Кубрат; 

 4. 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.; 

       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. 
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 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-

дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

  

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 17 (седемнадесет), „против”– 2 

(двама), „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Със Седемнадесет гласа „За“, двама „Против“, точка шеста е 

приета колеги. Преминаваме към точка седма. Относно: Отделяне на Община Кубрат от 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

Докладва господин Неби, заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:  

Отделяне на Община Кубрат от обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

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, становищата на 

комисиите. Господин Байрактаров, нека 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):  

 След станалите разисквания по точка седма, членовете на комисиите 

подкрепят така направеното предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 След станалите разисквания по точка седма членовете на комисиите 

подкрепят така направеното предложение за решение: 

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

Гласували от  5: 

„за“ – 4; 

„против“ – 1; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 Господин Джелил Исмаилов не участва в гласуването на основание чл. 37, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/.  

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси след разискванията в комисии и 

дългите дебати, които представихме? Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИИХАНОВ: Имам няколко въпроса към вносителя на докладната. 

Господин Неби, в докладната записка до Общинския съвет, вие твърдите, че са 

извършвани минимални инвестиции от В и К оператора, през 2019 г., защото реално тя 

от тогава се появи тази дейност. Както коментирахме на заседания на комисиите, 

изисках информация относно извършените инвестиции през 2019 г. По предоставената 

информация е видно, че са извършени инвестиции в размер на 98 234 лв. С Ваша 

Заповед, тези инвестиционни обекти са приети от комисия, значи сте запознати с тези 

извършени инвестиции.  

 Първият ми въпрос към Вас е какви инвестиции са правени през периода на 2017 

и на 2018 година от В и К „Меден кладенец“, във В и К съоръжението на територията 

на община Кубрат и дали са по-големи от тези направени през 2019 година от 

„Водоснабдяване Дунав“? На заседанието на комисиите обсъждахме с Вас размера на 

задълженията на В и К „Меден кладенец“ към доставчици. Направих си труда да 

направя справка по години за печалбата и задълженията на  В и К „Меден кладенец“ от 

подадените годишни отчети. 2012 година, за последните седем години съм си направил 

труда да изисквам. 2012 година – загуба от 85 000 лв., задължения към доставчици 

273 000 лв., 2013 година – загуба от 481 000 лв., задължения към доставчици 480 000 
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лв., 2014 година – загуба от 312 000 лв., задължения към доставчици 692 000 лв., 2015 

година – единствената година с печалба от 589 000 лв., задължения към доставчици 

1 244 000 лв., 2016 година – загуба от 320 000 лв., задължения към доставчици 

1 694 000 лв. Интересни са последните две години – 2017 и 2018 година. 2017 година – 

загуба от 413 000 лв., задължения към доставчици 2 270 000 лв., 2018 година - загуба от 

1 154 000 лв., задължения към доставчици 3 176 000 лв., предимно към ЕНЕРГО - ПРО. 

От справката е видно, че през последните седем години дружеството е натрупало 

огромни дългове. Като, само за 2017 и 2018 година, когато Вие сте Кмет, дружеството 

удвоява задълженията си към доставчици. От 1 694 000 лв. стават 3 176 000 лв. През 

2019 година, тези задължения бяха погасени, след като община Кубрат изтегли кредит, 

който ще погасяваме дълги години. 

 Вторият ми въпрос към Вас: Дали и при това управление няма да се повтори и 

до края на мандата Ви отново да се наложи, да се тегли кредит за погасяване на 

задълженията на В и К дружеството? В докладната записка твърдите, че Общината 

търпи загуби от невъзможността да участва в европроекти, за подновяване на 

водопреносната мрежа. Много добре знаете, че към днешна дата не може да се 

кандидатства по европроекти пред МРРБ, ако не се консолидират В и К операторите в 

област Разград, а Вие искате да се отделите. 

 Третият ми въпрос към Вас: Как мислите да кандидатствате по европроекти, при 

условие, че се отделяте от В и К Асоциацията? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси… или да дам думата на господин Неби. 

Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз, благодаря за въпроса господин Бедиханов. Дискусията наистина е 

много голяма за В и К, както казахте и вие от 2012 година 

 

ОРХАН БЕДИИХАНОВ: От 2012 година, да… Състоянието преди това е почти 

същото! 

 

АЛКИН НЕБИ: От 2012 година текат лихви за задълженията към ЕНЕРГО - ПРО. Там 

направете си труда да видите и лихвите колко стават. Друго е,  когато имаш 100 000 лв. 

задължения през 2012 година, друго е когато имаш 1 000 000 лв. задължения за 2015 

година. Лихвите и за 2018 година, и за 2019 година. Тези 3 176 000 лв. не са само 

задължения, там има и лихви от 2012 година. С това отговаряме на въпроса, че 

наистина не са правени инвестиции, не са правени инвестиции. Теглени са едни 

кредити, единствено за погасяване на задължения към ЕНЕРГО - ПРО, не към 

инвестиции. Самата система на управление е била сбъркана. Затова предлагаме и ние 

да си водим В и К. От 2017 до 2019 година няма как Кметът на Общината да  натрупа 

2 000 000 лв. дълг. Какво е направил Кметът на Общината? Както казахте „във Вашето“ 

управление. Изпих водата ли, какво я направих? Искаме да си направим дружеството 

сами и да си ръководим сами. За началния период където е 2012 година какво 

обяснение мога да ви дам аз, че не е вървяло не е вървяло. Аз мога да ви кажа само 
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кредити – един път 140 000 лв. от „Кубратска гора“ в полза на ЕНЕРГО - ПРО. Един 

път кредит от Инвестбанк в полза на ЕНЕРГО - ПРО. 27 000 лв. са към Басейнова 

дирекция, 12 000 лв. към РЗИ. Наистина голямата част 2 600 000 лв. поехме дълг, 

защото имаше една реална опасност, населението да остане без вода и то осемдесет 

процента от населението. При положение, че Завет иска да излезе, Кубрат иска да 

излезе. Нещо в тази Асоциация не се случва. Защо Държавата не натисна Исперих и 

Самуил да влязат в тази единна Асоциация?! Защо само Разград остана?! Бяхме в 

Благоевград и Разград... сега Благоевград се консолидира. Нещо с тази асоциация не се 

случва. Крайно време е Министърът на регионалното развитие и благоустройство, да си 

зададе въпроса, защо искат тези общини да излязат? Защо? При положение, че 

покачиха цената без съгласието на Общински съвети на три и петдесет и пак народът 

негодува... Сума ти докладни имам от кметовете. По памет: в Сеслав след пет часа няма 

налягане, в Задруга, Горичево и Точилари постоянно нямат налягане. В Бисерци нямат 

налягане. Никой никого не уведомява. Уведомявайки, ние Асоциацията след 

дванадесет часа реагира. Последен случай до газстанция сутринта в седем часа ми се 

обаждат, че има авария, пътуващи хора към мандра. Не се знае кога е спукан кранът. В 

Медовене, долу в дерето имаше вода... това за чия сметка е? Надписванията, жалбите от 

граждани... Ние отговор не може да дадем. Те не питат Асоциацията! Не питат Иванов! 

Те питат Общината! А това, дали ще натрупаме дългове, времето ще покаже. При 

предварителни разчети сме убедени, че дружеството ще заработи. Благодаря ви! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Господин Алеков, заповядайте! 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Във връзка с водата, няма как да не вземам и аз участие, тъй 

като в Сеслав, господин Бедиханов последните три месеца след четири и половина до 

сутринта шест и половина нямаме вода. Това се случва точно по време на пандемията. 

Значи, говорим за инвестиции. „Водоснабдяване Дунав“ – гр. Разград, в Сеслав не 

направи и минимална инвестиция. Те правеха единствено аварии. Ако имате някакви 

отчети там за Сеслав, кажете ги в цифри, за да ги обсъдим. Значи, многократно сме 

подавали писма до Кмета на Община Кубрат, че има проблем с водата. Обаждахме се и 

в Разград. И знаете ли Разград какво.... не обясняват... Няма как да пуснем налягането, 

да има налягане в мрежата по простата причина, че системата е стара и стават много 

аварии. Но тези аварии може и да не се случват, тогава, когато в крайните точки на 

едно село – те са осем, се слагат по едни клапи за обезвъздушаване. Тогава, когато има 

авария, да спира се водата, отстранява се аварията и пускайки водата тя се движи с два 

– три… налягане нали, тук имаме човек от водното. И точно това налягане повдига 

тръбите. И защо повдига тръбите? Защото в крайните точки нямаме клапи, които да 

пуснат въздуха. А тези клапи се сменят на три - четири години. Очакванията на 

жителите на Сеслав, както и на Община Кубрат, са че ще се подобри водата. Значи, 

жителите не ги интересува дали е Разград или Кубрат. Тях ги интересува да има вода! 

А от една година и половина, ние имаме проблеми с водата. Сега, да не говорим, че ние 

си имаме собствен водоизточник на двеста и шестдесет метра – два кладенеца и винаги 

сме имали вода... Не слагат помпи с необходимия капацитет, да може да се изпомпва 

достатъчно вода. Слагат едни малки помпи и те на следващия месец избиват! Тъй, пак 
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нямаме вода. По време на пандемия нямаме вода. Имаме детска градина – нямаме вода. 

Аварии има постоянно, но ако бяха помислили за Сеслав и Община Кубрат, щяха да 

поставят тридесет клапи, да изпуска налягането и водата да си тече съвсем нормално. 

Те и това не го направиха. А от отчета, когато бях на комисиите, разбрах, че деветдесет 

процента долу-горе сми си изплатили дълга. Щом имаме такъв период, добре е да си 

върнем нашето дружество, да заработи В и К „Меден кладенец“. Забележете! Два пъти 

е увеличена сумата, заплащане – три лева на един кубик вода. А де не говорим, че в 

момента, по време на пандемия, тези хора надписват със сто процента водата на 

абонатите. Ако е около петнадесет кубика, пишат им тридесет кубика и казват 

следващият път ще ги изравним. Няма следващ път... то като се надпише, трябва да се 

плати! За това не са ви казали нищо, нали? И колко пъти сме се обаждали до Разград – 

никакво обяснение! Тръбите ви са стари... Как досега тези тръби бяха добре и си 

работеха? И в момента, когато минахме към Разград, тръбите ни са стари! 

Дистанционно вече има управление и те си ги управляват дистанционно, спират си 

водата, когато пожелаят... само да не правят аварии. И мен ми се струва, че община 

Кубрат е една голяма хранилка за Разград. В цифри може да се говори, но нека да 

разговарят с хората, с жителите, а писмата са до господин Кмета. Многократно кметът 

на Сеслав е изпращал, уведомявал господин Кмета на община Кубрат, че в Сеслав 

нямаме вода. Но сега разбирам от комисиите, че не само в Сеслав е същият проблем. 

Проблемът е и в другите населени места. Кранчето е завито до половина, за да няма 

налягането, за да не правят аварии и хранилката да си работи за Разград. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Алеков. Други колеги, желаещи, да вземат 

думата... Господин Бедиханов, реплика…. 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Като общински съветници, би трябвало да защитим интересите 

на община Кубрат, но не интересите на „Водоснабдяване – Разград“! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз, защитавам интересите на всички жители на община 

Кубрат... 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: В случая, аз не го почувствах, още тогава, когато вие 

обяснявахте, че много по-добре ще е да сме си в Разград и те да надуят. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ:  Пак да обясня, явно не сте ме разбрали. По-добре ще е да се 

консолидират операторите, един оператор да е на цялата област. Така ще можем да 

имаме достъп до европроекти. Над милиард и половина са.... 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Те няма да стигнат до общината... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Момент само, изслушвайте се господин Алеков! 

 



  

30 / 62 

  

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това имах предвид! Това, вашите твърдения, аз ви го спестих, 

не исках да го спомена, но това са сериозни обвинения. И господин Кмета и вие 

продължавате, както на комисии да казвате, че се надписват сметки. Това е 

престъпление и ако знаете за такива престъпления, уведомете институциите, които са 

отговорни за това. Не може да се надписват сметки. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, само се изслушвайте... и с вдигане на ръка, моля! 

Защото така става говорилник. Който иска да се изказва по правилник е с вдигане на 

ръка. Заповядайте, господин Белинов! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Сега, вие казвате два пъти надписано. Колко човека са тези?

  

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Ако тръгнем по абонатите да ги проверим, сигурно една трета 

от сеславчени са надписани. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Може ли да направите списък на тези хора и да ги 

представите тук? 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Може, разбира се. Щом го казваме, можем да го направим и те 

какво казват, когато ние се обърнахме към Разград и към техни представители. 

Обяснението е следното: че поради ковида, те не са успели да минат и пишат по 

петнайсет кубика служебно, а там където няма водомер, а водомерите, които са 

крайните точки, тези водомери избиват, защото ги нямат тези клапани...  

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Това го разбрахме... 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: …и на тях им надписват по трийсет кубика, служебно всеки 

месец. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, ако на вас ви надпишат или на мен, защо си 

мълчите? 

 

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Не мълчим! Той се обръща до Кмета, защото кмета е човекът, 

който отговаря на тези жители... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Той също е сред нас, кметът на Сеслав. Ако може да вземе 

думата... 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, идеално. Сега говорим малко наизуст. 
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ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Не мога да кажа, че говорим наизуст, защото ние в рамките на 

една седмица сме се подготвили и имаме абонати, с които сме разговаряли и те самите 

момчета твърдят, че имат надписани. Дори, този който е минавал да ги проверява 

викал, ей сега ще ви напишем по петнадесет кубика повече. Добре! Защо не пишат по 

пет кубика за два месеца да са десет, а пишат по петнадесет кубика, за два месеца да са 

тридесет кубика. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ще бъде уточнено. Някой друг, ако иска да вземе 

отношение по тази тема... Кметът на Сеслав, заповядайте! 

 

СУНАЙ ЯШАРОВ /Кмет на кметство Сеслав/: Аз лично съм потърпевш от това. От 

една година сме на водомерния размер и го водят технически. Всеки месец ми пише 

десет кубика. Така, че... днеска ще сменим, утре ще сменим водомера. Значи, аз от една 

година технически го водят... Аз сега не знам реално десет кубика ли харча реално или 

петнадесет... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Дали три? Може и три да са... 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Една година сте траели.... 

 

СУНАЙ ЯШАРОВ /Кмет на кметство Сеслав/: Нали ми казват, че ще ми сменят 

водомера, защо не го правят и аз все чакам... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Той е установен, че е негоден, обаче не получавате нов 

водомер, а ви надписват служебно. Господин Неби, ще вземете ли отношение...? 

Госпожа Зайкърова също е сред потърпевшите. 

 

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Аз лично съм потърпевша. Не живея в жилището, което е моя 

лична собственост, но преди няколко месеца ми начислиха четири кубика вода. 

Подавала съм жалба и сумата беше възстановена. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, господин Бедиханов, заповядайте за отговор! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Правя предложение до всички с тези проблемни, всички тези 

проблеми по населени места и в общината да се опишат и да се представят пред 

Управителя на В и К дружеството, защото колкото и да бързаме, това нещо знаете може 

да отнеме много време отделянето от В и К оператор, а е зима. Да направим комисия, 

да се опишат всички тези случаи, които са по населени места. Да се представят пред 

управителя. Все пак ние сме длъжни да защитим жителите на общината. Щом има 

такива случаи, ние трябва да сигнализираме. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, сагата с Асоциацията започва от 2016 година, някои от 

вас, бивши съветници знаят и Павлин Петров е сред нас, също може да потвърди. 

Идеята беше наистина единна Асоциация на територията на област Разград. Ние с най-

доброто си намерение искахме да се възползваме от тази възможност да имаме 

еврофинансиране и подобряване на В и К мрежата, както Община Кубрат има 

готовност с готови проекти за определени населени места. Но търпението от тези две 

години, специално откакто сме член на Асоциацията, минималните инвестиции, дали са 

аварии или не са, също трябва да бъдат уточнени. И неясното бъдеще на Асоциацията и 

голямото недоволство на гражданите на община Кубрат, които сигнализират към 

община Кубрат, дали към кметовете, дали към съветниците. Това недоволство се 

понася, както от кмета, така и от администрацията в частност и от Общински съвет. 

Защото, както на комисии един час обсъждахме точката, сега продължаваме. Какво да 

кажа. Това недоволство поражда тази точка, за да може да се вдигне шум и някой да си 

свърши работата в частност Асоциацията, защото не може да съществуваме с две 

Асоциации и така ще имаме много често аварии, нито подменена инсталация, нито евро 

средства за цялата територия и областта. Така че, утре е заседанието на Асоциацията и 

с всички тези мотиви  и становища на кметовете, утре надяваме се и господин Иванов 

да присъства на заседанието и да се дискутира сериозно, защото проблемът е сериозен 

и сме останали единствената област без единна асоциация. Само гласуваме едни 

бюджети вече четири години за тази асоциация, за да може да се случи. В крайна 

сметка сме на това ниво. Колеги, други желаещи за изказване? Господин Неби, нещо да 

финализирате или ще подложа на гласуване точката. Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Предварителното споразумение беше, че няма да съкращават работни 

места. Течовете бяха съкратени от пречиствателната станция. Не е ясно там какво 

става, защото след пречиствателната станция имахме един водоем, в който живееха 

риби. Това лято те умряха, не е ясно по каква причина, а пречиствателната ни станция е 

по проект, пет години не са минали.... кой ще носи отговорност? Общината е 

бенефициент. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Господин, Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: За пречиствателната станция, ако има съмнения, че не работи, 

както трябва, органът, който трябва да направи проверка е РИОСВ. Казахте 

нередност... 

 

АЛКИН НЕБИ: Нищо не казвам! Просто казаха, че няма да има съкращения, пет 

човека съкратиха, а по техни думи без човешка намеса пречиствателната станция не 

може да работи, а те твърдят, че може. Не съм специалист.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вие, всички сте информирани, „Водоснабдяване Дунав“ вече са 

глобени относно пречистването на водата в гр. Разград, но нека да не влизаме в тяхната 

дейност. Ние говорим за нашата територия и по предложението, по докладната става 
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ясно, че има готовност В и К „Меден кладенец“ да поеме операторска роля за 

водоснабдяване в община Кубрат и ако няма други желаещи за изказвания, подлагам на 

гласуване точка седма от дневния ред. Относно: Отделяне на Община Кубрат от 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

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  № 136 

 

      С Решение № 474  прието с Протокол № 45 от проведено на 29.06.2015 г. 

заседание на Общински съвет - Кубрат, на основание чл. 198е, ал.ал. 3 и 5 от Закона за 

водите, е дадено съгласие за членство на община Кубрат в АВиК, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав" ЕООД. гр. Разград, за промяна на границите на Обособената 

територия, обслужвана от „ВиК Меден кладенец” ЕООД- гр.Кубрат и 

присъединяването на община Кубрат към Обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД. гр. Разград, като след сключване на допълнително 

споразумение 1 към Договор № АВиК-Д-002/18.03.2016 г. тази територия няма да бъде 

обслужвана от „В и К Меден кладенец" ЕООД, гр. Кубрат; 

Към 14.11.2018г. във връзка с подписването на  допълнително споразумение по 

отношение на ВиК системите и съоръженията на териториите на община Кубрат са 

изготвени окончателни протоколи за разпределение на собствеността по § 9. ал. 5 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (обн.. ДВ. бр. 103 от 2013 г., изм. и доп.. бр. 58 от 2015 г.), като 

собствеността на активите -ВиК системи и съоръжения между държавата и общините е 

разпределена към 30.06.2017г. Окончателният протокол за разпределение на 

собствеността на активите - В и К системите и съоръженията между държавата и 

община Кубрат на основание чл. 13. чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите е подписан на 

19.04.2018 г. от страна на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

„В и 1C Меден кладенец" ООД. гр. Кубрат е отписал активите съобразно ал. 7 от § 9 от 

ПЗР на ЗИДЗВ на 19.04.2018 г., като всички ВиК активи които са били заведени в 

баланса на „В и К Меден кладенец" ООД, гр. Кубрат са актуални към датата на 

отписване от негова страна.  

 По отношение на публичните активи по смисъла на Договора, намиращи се на 

териториите на община Кубрат, е приключила процедурата по ал. 8. § 9 от ПЗР на 

ЗИДЗВ и Операторът е изготвил проект на Бизнес план за регулаторния период 2017-

2021 за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, чиито граници са 

променени и към която е присъединена и територията на община Кубрат. 

          Съгласно чл.11.2 Допълнително Споразумение № 1 от 14.11.2018г. към Договор 

№ АВиК-Д-002/18.03.2016г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВИК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
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услуги: “Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград е започнало фактически и изцяло, 

да предоставя услугите на потребителите на територията на Община Кубрат, да 

стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи на територията на Община 

Кубрат , считано от 01.01.2019г. 

От присъединяването ни до настоящия момент на територията на община Кубрат  са 

извършени минимални инвестиции, като в приетите от Асоциацията регионалния 

генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации 

над 10 000 е. ж. на В и К системите на съответната обособена територия, както и 

съгласувания бизнес план на Вик оператора(„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. 

Разград) не са предвидени необходимите инвестиции за изграждането, подобряване на 

В и К системи и за предоставянето на В и К услуги на територията на община Кубрат, 

но същевременно крайната цена за предоставяне на ВиК услугите търпи постоянно 

увеличение. Тоест за една и съща услуга, която получават потребителите, цената се 

увеличава необосновано. 

Управлението, по този начин на ВиК системите и предоставянето на ВиК услуги на 

територията на общината, нарушава общия принцип имотите и вещите, общинска 

собственост да се използват в интерес на жителите на община Кубрат. Необосновано е 

увеличаването на цените за предоставяне на ВиК услуги на територията на община 

Кубрат, което води и до недоволство от страна на жителите на общината, зачестилите 

аварии и лошото изпълнение на територията на община Кубрат са факт. Постъпили са 

множество сериозни сигнали от кметовете на кметства за аварии в ръководените от тях 

населени места и невъзможността за адекватното им отстраняване. 

Отделно остава неясно бъдещето на Асоциацията, поради факта, че е невъзможно тя да 

е единна и всички участници в нея, да участват в реализирането на общ инвестиционен 

проект. Общината търпи загуби от невъзможността, да участва в Европроекти за 

подновяване на остарялата вече водопреносна мрежа. 

Към настоящият момент  собственото дружеството на Община Кубрат ВиК “Меден 

кладенец“ ЕООД, е действащо. Голяма част от задълженията му са покрити. Предмет 

на дейност на дружеството е: Задоволяване нуждите на населението с питейна вода, 

ремонт и поддръжка на вик съоръжения, конструкция и моделизация на същите, ново 

ВиК строителство. 

              Съгласно Чл. 10а, ал.4, т.2 от ЗВ: “ Политиката в отрасъла водоснабдяване и 

канализация се провежда от:….. 

2. общинските съвети и кметовете на общини.“ 

 

            Съгласно чл. 198б, ал.1, т.3 от Закона за водите, управлението на В и К 

системите се осъществява от общинския съвет - когато в границите на обособената 

територия попадат В и К системи - собственост само на една община.  

В настоящия случай, целесъобразно е  създаденият В и К оператор - В и К “Меден 

кладенец“ ЕООД, със 100 % общинско участие,  да поеме дейностите по предоставяне 

на В и К услугата и поддържане на В и К системите, на територията на Община Кубрат. 

Така контролът върху инвестициите и увеличаване на цената на водата ще са 

контролиран от Община Кубрат процес. Общинският съвет е компетентен, съгласно чл. 
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198г, ал. 1, т. т. 1, 2 и 7 от ЗВ, да определя В и К оператора, приема решение за 

сключване на договора с В и К оператора за възлагане на дейностите по предоставяне 

на В и К услугата и поддържане на В и К системите, включително за поемане на 

финансови задължения и да приема решения за промяна на границите на обособената 

територия. В чл. чл. 198а, ал. 3 от Закона за водите, решенията за промяна на границите 

на обособената територия се приемат от общото събрание на асоциацията по В и К или 

от общинския съвет. 

 

             Предвид изложеното и на основание чл. 17, ал. 1 т. 1 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал.  2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10а, ал.4, т.2  

във връзка с чл. 198а, ал.ал.2 и 3, 198б, т.3 и чл.198г. от Закона за водите, чл.147 от ТЗ, 

чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Кубрат, да се отдели от Асоциация по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

2. Дава съгласие общинското предприятие В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат   

със 100 процента общинско участие, да обслужва обособена територия в териториални 

граници на община Кубрат. 

3. Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД гр. Разград, да предприеме незабавни действия по уведомяване на МРРБ 

за отделянето на Община Кубрат и промяната в границите на асоциацията, както и  по 

предаване активите на  Община Кубрат в срок до 01.01.2021г. 

4. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Кубрат, да предприеме всички 

необходими действия, във връзка с изпълнението на настоящите решения, 

включително, да уведоми Председателя на Асоциация  ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград незабавно, за отделянето 

на Община Кубрат и промяната в границите на асоциацията. 

5. С оглед на защитата на особено важни обществени интереси, свързани с качествено 

предоставяне и управление на В и К услугите на територията на община Кубрат за 

жителите на Община Кубрат, Общинския съвет гр. Кубрат допуска предварително 

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 оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

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

защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне 
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предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

  

 Резултати от гласуването: „за”- 13 (тринадесет), „против” – 4 

(четирима), „въздържал се” – 1 (един). 

 

/Господин Джелил Исмаилов не участва в гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА//. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! „Против“, „Въздържали се“ – с един „въздържал се“ 

и четирима „против“, Джелил Исмаилов не участва в гласуването на основание чл. 37, 

ал. 1 от ЗМСМА. Точката е приета. Преминаваме към точка осма от дневния ред. 

Относно: Актуализиране представителството на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет-

Кубрат“. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  

Актуализиране представителството на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет-

Кубрат“. 

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, нека да чуем и становищата на комисиите по точка 

осма. Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси 

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

спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) - господин Байрактаров.  

Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и  КСДОЗКСВ: 

По точка осма членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

 Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на 
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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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка осма членовете на комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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? Представителят, който ще ни 

представлява е Зам.-кметът. Няма въпроси, желаещи за изказване. Гласуването е 

поименно, зачитам имената по списък... 

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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова За 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов 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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Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 137  

 С Решение №222 по Протокол №25 от 28.03.2017г., Общинският съвет- Кубрат е 

определил за представител на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“: 

- Шакир Шакир - гл. експерт „ТТИД“. 

Същият е подал Заявление за напускане на сдружение “МИГ Завет-Кубрат“. В предвид 

горепосоченото и на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет – 

гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Оттегля овластяването на Шакир Шакир - гл. експерт „ТТИД“ за представител 

на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“. 

 

2. Определя за представител на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет- Кубрат“  на 

длъжност  Мирослав Йорданов-заместник –кмет на Община Кубрат. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград и до изпълнителния директор на “МИГ Завет-

Кубрат“ 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”- 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „за“ точка осма от дневния ред е приета, 

колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред, точка девета. Относно: Учредяване 

право на ползване на общински имот. Докладва зам.-кметът на Община Кубрат 

Женифер Пойраз, заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Учредяване право на ползване на общински 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). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! 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 

По точка девета, членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят 

така направеното предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вашето 

становище 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

По точка девета, членовете на постоянните комисии единодушно подкрепят 

така направеното предложение за решение: 

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! Колеги, въпроси? Господин Павлин Петров е сред 

нас! Приложили сме към предложението за решение и неговото приложение, което е от 

няколко страници и е основателно към днескашното заседание на Общински съвет. Ако 

имате въпроси, той е сред нас. Ако, той иска да обобщи с две изречения, думата е 

негова. Господин Петров! 
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ПАВЛИН ПЕТРОВ: Всички знаят нашата работа и дейности. Ние продължаваме да 

работим, но в момента ни спряха нещата с тая корона, корона вирус, навсякъде сме в 

застой. Последното, което мога да кажа, миналата година, когато бяхме в Испания по 

линия на „МИГ“а, направихме уговорка с Испанската община да направим проект за 

обмяна на младежи, но Испания в момента  е една от най-застрашените и пострадали 

страни. Така че, това го отлагаме. Работим, търсим начини за финансиране. Ще се  

опитаме да намерим и финансиране да констроираме цялата сграда и втория етаж. С 

течение на годините се наблюдава нужда от ремонт на покривната част и да може да се 

обнови целият горен етаж. Там има много хубави помещения, които могат да се 

ползват за офиси, за администрацията и така. Ако има някой някакви въпроси или 

нужда от помощ, да заповяда.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма въпроси, гласуването е поименно. Зачитам 

имената ви по списък.... 

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

№ 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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова За 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов 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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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 138  

 На  19.09.2020г. е изтекъл Договора сключен между Община Кубрат и 

Сдружение с нестопанска цел „Агробизнесцентър – Кубрат“ за учреденото им 

безвъзмездно право на ползване на общински имот – офис за срок от 2 (две) години в 

гр.Кубрат, ул. Княз Борис I № 15, ет.1, със застроена площ 139,86 (сто тридесет и девет 

цяло осемдесет и шест) кв.м., за който има съставен АЧОС 89/27.04.1998г.. Офисът, 

съгласно КК и КР на гр.Кубрат представлява самостоятелен обект с идентификатор 

40422.505.2179.4.1 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и 

пет точка две хиляди сто седемдесет и девет точка четири точка едно), построен в 

поземлен имот 40422.505.2179.  

Постъпило е предложение с вх.№ УД-02-20-20 от 25.09.2020г. от Председателя 

на УС на СНЦ „Агробизнесцентър – Кубрат“ за сключване на нов договор. Същото е 

придружено с подробно описание на дейността на неправителствената организация.  

Съгласно разпоредбите на чл.39 от Закона за общинската собственост, право на 

ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, се учредява след 

решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс.  

Реда по който това се извършва в Община Кубрат е разписан в чл.39 от Наредба 

№ 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, като правото на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за срок 

до 10 години. Безвъзмездно право на ползване може да се учредява на: Юридически 

лица на бюджетна издръжка; Организации и сдружения с нестопанска цел; Фондации, 

асоциации и др.; Стопански структури, собственост на Общината или такива с над 50% 

общинско участие. Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. 

Съгласно ал.6, Приобретателят на безвъзмездното право на ползване се определя чрез 

публично оповестен конкурс.  

Имотът не е включен в Програма за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост в Община Кубрат през 2020 г., като имот върху които Община 

Кубрат има намерение да учреди вещно право на ползване. 

 

І. 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: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2020 г. приета с Решение № 37 по Протокол № 4 от 

29.01.2020г, 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 
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ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

БУКВА „В“  Имоти, върху които Община Кубрат има намерение да учреди 

вещно право на ползване: 

 

1.гр.Кубрат, ул. Княз Борис I № 15, ет.1, представляващ самостоятелен обект с 

идентификатор 40422.505.2179.4.1 

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 39, 

ал. 1, ал. 2,  ал. 3, т. 2 и ал. 6 от Наредба № 4 за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс  за избор на 

приобретател на безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години на общински имот 

– в гр.Кубрат, ул. Княз Борис I № 15, ет.1, със застроена площ 139,86 (сто тридесет и 

девет цяло осемдесет и шест) кв.м., за който има съставен АЧОС №89/27.04.1998г 

представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.2179.4.1 (четиридесет 

хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка две хиляди сто 

седемдесет и девет точка четири точка едно), по кадастралната карта на гр.Кубрат. 

Консумативните разходи, свързани с ползването и поддържането на имота, както 

и всички разходи свързани с основни и текущи ремонти и такса смет за имота, се 

заплащат от приобретателя. 

 

2. Определянето на приобретателя да се извърши при следните условия: 

2.1. до участие в конкурса се допускат само сдружения с нестопанска цел 

регистрирани в общественополезна дейност, чийто цели са: 

- подпомагане и съдействие на предприемачеството; 

- подпомагане безработни при стартиране на собствен бизнес; 

- предоставяне на производителите, предприемачите и желаещите да стартират 

собствен бизнес , професионални бизнес консултации и съвети в областта на 

производството, пазарите, финансите, бизнеспланирането, правната уредба, 

създаването и управлението на собствено предприятие; 

- провеждане на специализирани курсове и програми за обучение с насоченост 

към повишаване нивото на бизнеспознанията, управленческите умения на 

производителите и предприемачите. 

2.3. осъществяващи дейност, свързана с целите по т.2.1.,  минимум 5 години. 

 

3. Определя следните критерии за избор на приобретател: 

3.1. опит в дейностите по т.2.1.  –  50 точки 

3.2. успешно изпълнени проекти за финансиране на територията на община 

Кубрат – 40 точки 
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3.3. осигуряване на заетост от приобретателя – 10 точки  

 

4. Задължава кмета на Община Кубрат да проведе конкурса и сключи договор 

със спечелилия приобретател за учреденото безвъзмездно право на ползване на имота, 

описан в т. 1, които в 3-дневен срок от издаването, респективно подписването им, да 

предостави в Общинския съвет. 

 

            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 Административнопроцесуалния 

кодекс 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Точката е приета единодушно. 

Преминаваме към следваща от дневния ред, точка десета. Относно: Приемане на 

отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за концесия от 

05.06.2008г. № 51, том IV, вх. рег.№ 2538/ 28.08.2008г. за отдаване на концесия на 

язовир в землището на с. Каменово, Община Кубрат, която докладва господин Неби, 

заповядайте! 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:  

Приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за 

концесия от 05.06.2008г. № 51, том IV, вх. рег.№ 2538/ 28.08.2008г. за отдаване на 

концесия на язовир в землището на с. Каменово, Община 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! 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: 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

КЕИРБФ и  КСДОЗКСВ):  

 

По точка десета, комисиите единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем становищата 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) - госпожо Борисова! 

Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка десета от дневния ред, комисиите подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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? Желаещи за изказвания... не 

виждам. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане 

на ръка! 

 

Проведе се гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 139 

 Община Кубрат е концедент по Договор за концесия от 05.06.2008г. № 51, том 

IV, вх. рег.№ 2538/ 28.08.2008г. за отдаване на концесия на язовир в землището на с. 

Каменово, Община Кубрат. 

В деловодството на Община Кубрат е постъпило предложение за изменение на Договор 

за концесия от 05.06.2008г. от концесионера с вх.№  УД-02-19-1513/13.10.2020г. 

„Аргос“ ЕООД. 

Концесионните вноски за 2016г., 2018г. и 2019г. в общ размер от 21 503.47лв. са 

заплатени на Община Кубрат на 12.02.2020г., дължими остават лихвите за просрочие, 

които в законен размер биха били, както следва: 

 -За периода 2018г. и 2019г. към 13.02.2020г. -2759, 15лв. 

-Лихви по предизвестие с изх.№ УД-02-22-248 от 06.07.2016г.-2430,45лв. 

Със своето писмо „Аргос“ ЕООД, заявява желанието си да заплати същите в законен 

размер, тъй като първоначално визираните в договора  многократно надвишават 

законовата уредба, което на практика противоречи на закона и следва да се коригира. 

От друга страна концесионера се позовава на чл.19 от Договора и желае намаление на 

годишната концесионна вноска  с 50% , която към момента е 11 238.10лв., тъй като 

представя доказателства за форсмажорни събития-дефект „каверни“, което е 

подкрепено със становище  от лицензиран хидроинженер, както и от 

разходооправдателен документ-КСС , изясняващ реалната стойност на възникналата 

щета за концесионера видно от писмо с вх.№ УД-02-19-1531/19.10.2020г. достигаща 

211235.30 лв.  калкулирана от инженер с проектантска правоспособност, вписан с 

рег.№ 35070 в Камарата на инженерите. 

Съгласно§ 5, ал.1 и ал.2  от Закона за концесиите/ЗК/:“Сключените до влизането в сила 

на този закон концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в 

съответствие с договорените в тях условия. 

 Разпоредбите на този закон относно изменението, включително и на срока, 

и прекратяването на концесионни договори се прилагат за договорите по ал. 1, като 

вместо одобрение Министерският съвет, съответно общинският съвет, приема в 

качеството си на концедент съответното решение по чл. 141, ал. 2, чл. 143, ал. 2 и 3 и 

чл. 148, ал. 1. При изменение на договор по ал. 1 се публикува обявление за изменение 

на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3.“ 

 В настоящият случай Община Кубрат е в хипотезата на чл. 141. (2) от ЗК 

Концедентът отправя или приема, или отказва да приеме предложение за изменение на 

концесионния договор след одобрение от Министерския съвет, съответно от 

общинския съвет. 

 Отделно съгласно чл. 40, (1) Политиката за общински концесии се определя 

от съответния общински съвет, който приема с решение план за действие за 

общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината. 



  

46 / 62 

  

(2) Общинският съвет: 

1. одобрява преди тяхното издаване решенията на кмета на общината за 

откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за 

изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионните договори, 

независимо от вида на концесията; 

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

връзка с § 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 40, ал. 1 и ал. 2, чл. 138, ал. 1, чл. 141, ал. 2 от Закона за 

концесиите, Общинският съвет – гр. Кубрат 

РЕШИ: 

 

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение на 

Договор за концесия от 05.06.2008г. № 51, том IV, вх. рег.№ 2538/ 28.08.2008г. за 

отдаване на концесия на язовир в землището на с. Каменово, Община Кубрат. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат, да сключи допълнително 

споразумение за изменение на Концесионния договор, като се изменят клаузите, 

относно размера на концесионното плащане и намаляването му с 50%/петдесет 

процента/, считано от 01.01.2020г., до окончателното изтичане на срока на 

договора, както и да се фиксира законният размер на лихва при неизпълнение на 

договорните задължения от концесионера в съответствие с действащата 

нормативна уредба. 

3.  В срок от 14-дни от влизането в сила на настоящото решение, да бъде 

заплатен законният размер на лихви както следва: 

- За периода 2018г. и 2019г. към 13.02.2020г. -2759, 15лв. 

- Лихви по предизвестие с изх.№ УД-02-22-248 от 06.07.2016г.-2430,45лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 

обявяването му   пред Административен съд-гр. Разград по реда на АПК.  

 

 Резултати от гласуването: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 3 (трима). 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: „Против“, „въздържали се“ – с трима „въздържали се“ точката 

е приета, колеги. Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. Относно: 

Кандидатстване на община Кубрат по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“,  по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“. Докладва господин Неби, заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Кандидатстване на община Кубрат по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“,  по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“. 

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! Господин Байрактаров, нека да 

чуем становища на комисиите – 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 единадесета, комисиите са съгласни с така направеното 

предложение за решение: 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма ; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 

По точка единадесета от дневния ред, комисиите са съгласни с така 

направеното предложение за решение: 

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия: 
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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? Желаещи за изказвания... не 

виждам. Който е съгласен с така направеното предложение по точка единадесета от 

дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 140 

 В деловодството на община Кубрат е постъпила докладна записка от Онур 

Зайкъров – ерготерапевт в Център за обществена подкрепа гр. Кубрат, община Кубрат, 

с Вх. №УД-03-07-195/19.10.2020 г. относно кандидатстване на община Кубрат с 

проектно предложение  „Общински детски кът – гр. Кубрат“ по процедура чрез подбор 

на проектни предложения BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“,  по ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ 

           Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: 

           Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на 

професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове 

за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за превенция на 

отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите 

родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с 

професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и 

икономическа активност на родителите, а от друга  се запазване качеството на 

работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на 

развиващия се трудов пазар 

         Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския Социален Фонд. 

         За създаването на подобен кът община Кубрат трябва да осигури помещение за 

функционирането му. Подходящ сграден фонд за целта е сградата на Общинско 

предприятие „Социални услуги“ на 2 етаж, където в момента се помещава „Център за 

предоставяне на услуги за ранно детско развитие - Кубрат“ по проект, чието 

изпълнение се очаква да приключи. Помещенията в сградата са подходящи за целите на 

новия проект.  
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Община Кубрат ще кандидатства за осигуряване на социални придобивки в 

детския кът, посредством адаптиране и оборудване на помещението за полагане на 

почасови грижи за децата и осигуряване на субсидирана заетост на безработни лица 

при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 

месеца. 

 

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

връзка с чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие кметът на община Кубрат да кандидатства по процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ 

КЪТОВЕ“,  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с 

проектно предложение „Общински детски кът – 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”- 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

     

     

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Единодушно от присъстващите точката е 

приета. Дванадесета точка от дневния ред. Относно: Безвъзмездно предоставяне на 

микробус от Община Кубрат – за нуждите на Център за специална образователна 

подкрепа-гр. Кубрат за учебната 2020/2021г. Докладва господин Мирослав Йорданов, 

заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:  

Безвъзмездно предоставяне на микробус от Община Кубрат – за нуждите на 

Център за специална образователна подкрепа-гр. Кубрат за учебната 2020/2021г.  

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

  

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

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Йорданов! Господин Байрактаров, 

становищата на двете съвместни 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 дванадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение относно: Безвъзмездно 

предоставяне на микробус от Община Кубрат – за нуждите на Център за специална 

образователна подкрепа - гр. Кубрат за учебната 2020/2021г. 

 

 

 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, нека да чуем и вас и 

становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка дванадесета, членовете на постоянните комисии подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Безвъзмездно предоставяне на 

микробус от Община Кубрат – за нуждите на Център за специална образователна 

подкрепа - гр. Кубрат за учебната 2020/2021г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

Гласували от 7: 

„за“ - 7; 

„против“ - няма; 
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„въздържал се“ – няма; „въздържал се“ - няма; 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

 

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

дванадесета от дневния ред? Ако няма такива, гласуването е поименно. Зачитам 

имената ви по списък.... 

      

Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 141 

 На 21.10.2020г. в деловодството на Община Кубрат е постъпила докладна 

записка  от г-жа Добринка Добрева – Директор на Център за специална образователна 

подкрепа-гр. Кубрат /ЦСОП/ с вх. № УД-03-07-200/21.10.2020г., относно удължаване 

№ 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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова За 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов 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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на срока за предоставянето на  микробус за нуждите на ЦСОП за извозване на ученици 

със специални образователни потребности за учебната 2020г./2021г..Същият е 

предоставен с Решение № 635 от Протокол № 59 от 26.09.2019г. за срок до 30.06.2020г. 

Това налага спешното разглеждане на въпроса от Общински съвет-гр. Кубрат, тъй като 

учебната 2020/2021г. започна. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка 

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост,  Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат безвъзмездно да предостави-микробус 

„Мерцедес Вито“ с рег.№ РР 53 81 АС за нуждите на Центъра за специална 

образователна подкрепа-гр. Кубрат за учебната 2020/2021г. /до 30.06.2021г.-

включително/. 

2. Във връзка с т.1 от настоящото Решение, Общински съвет-Кубрат, задължава 

Директора на Центъра за специална образователна подкрепа-гр. Кубрат, да поеме 

всички разходи по поддръжка  и експлоатация на предоставеното моторно 

превозно средство. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 

ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на ученици със специални 

образователни потребности. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

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

Административно-процесуалния кодекс. 

  

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Единодушно от присъстващите, колеги, точката е приета. 

Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. Относно: Избор на нов Управител 

на В и К “Меден кладенец“ ЕООД гр. Кубрат. 
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ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:  

Избор на нов управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД . 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

 

Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Байрактаров, становищата на двете съвместни 

комисии, които заседаваха в петък – 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 единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение относно: Избор на нов управител на В и К “Меден кладенец“ 

ЕООД гр. Кубрат. 

  

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, нека да 

чуем и вашето становище 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка тринадесета от дневния ред, комисиите подкрепят така 

направеното предложение за решение относно: Избор на нов управител на В и К 

“Меден кладенец“ ЕООД гр. 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“ - 6; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - 1; 

 

 Отсъства: Д-р Денислав Белинов. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам желаещи за 

изказвания! Гласуването е поименно. Зачитам имената ви... 

Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 142 

 

 Със свое Решение №107 от Протокол № 8/30.06.2020г., считано от 01.07.2020г. 

Общински съвет - Кубрат е освободил  от длъжност г-н Метин Мехмедов - бивш 

управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД. 

№ Име и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова За 

2 Веселин Алеков За 

3 Ганка Георгиева За 

4 Денислав Белинов Въздържал 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 Въздържал се 

12 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова Въздържал се 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов Въздържал 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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 Предвид стопанисване на имуществото на дружеството, събиране на стари 

задължения от абонати и кредитори, е необходимо да се избере нов управител на В и К 

“Меден кладенец“ ЕООД. 

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с 

чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 11, ал. 1, т. 5 и 

чл. 29, ал. 1 , чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8 за осъществяване на стопанската дейност на 

Община Кубрат чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 

на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на ОбС - гр. 

Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Избира, чрез пряк избор, за Управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. 

Кубрат, Самир Джавдет, с ЕГН: …………., адрес: с. Медовене, общ. Кубрат, ул. 

„Панайот Волов“ № 2, считано от  16.11.2020г. 

2. Определя срок на управление 1 /една/ година, считано от 16.11.2020г. и основно 

месечно възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати. 

3. Възлага на кмета на Община Кубрат - г-н Алкин Неби, да сключи договор с 

новоизбрания Управител, Самир Джавдет - Договор за възлагане управлението на 

В и К “Меден кладенец“ ЕООД – гр. Кубрат. 

4. Упълномощава новоизбрания управител  Самир Джавдет с ЕГН: ………….,  да 

подаде заявление за вписване в търговския регистър на новонастъпилите 

обстоятелства по отношение на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат. 

 

5. В тридневен срок от приемане на настоящото решение, да се състави 

приемателно - предавателен протокол между Община Кубрат и новоизбраният 

управител на В и К “Меден кладенец“ ЕООД - гр. Кубрат за предаване на 

активите и пасивите на дружеството. 

 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и 

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

 

  

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

няма, „въздържал се” – 4 (четирима). 

 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четири гласа „въздържали се“ и петнадесет гласа „за“ , 

точката е приета, колеги. Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред. 

Докладва господин Неби, заповядайте! 
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ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:  

Съгласие за удължаване срока на договор на училищен павилион за закуски и 

освобождаване на ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“ от заплащане на наем за периода 

от 13.03.2020г. до 15.09.2020г.       

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! Господин Байрактаров нека да 

чуем и становищата комисиите - 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, членовете на постоянните комисии подкрепят 

така направеното предложение за решение относно: Съгласие за удължаване срока 

на договор на училищен павилион за закуски и освобождаване на ЕТ “Зенит-04-Зейти 

Аларън“ от заплащане на наем за периода от 13.03.2020г. до 15.09.2020г. 

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

Гласували от  6: 

„за“ – 6; 

„против“ – няма; 

„въздържал се“ – няма; 

Гласували от 5: 

„за“ - 5; 

„против“ - няма; 

„въздържал се“ - няма; 

Отсъстваха:  Д-р Денислав Белинов, Миглена Андонова, Нина Цонева. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, господин Байрактаров! Госпожо Борисова, нека 

да чуем и вас и становищата 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: 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии – 

ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС): 

 По точка четиринадесета от дневния ред, членовете на постоянните комисии 

подкрепят така направеното предложение за решение относно: Съгласие за 

удължаване срока на договор на училищен павилион за закуски и освобождаване на ЕТ 
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“Зенит-04-Зейти Аларън“ от заплащане на наем за периода от 13.03.2020г. до 

15.09.2020г. 

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! Колеги, ако няма въпроси, гласуването е поименно! 

Не виждам желаещи за въпроси. Зачитам имената ви по списък...    

   

 

Проведе се поименно гласуване… 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

 

№ 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 Миглена Андонова Отсъства 

13 Невин Мустафова Въздържал се 

14 Нина Цонева Отсъства 

15 Орхан Мехмед За 

16 Орхан Бедиханов 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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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 143 

 

Със свое Решение№ 260 по Протокол № 23 от 18.09.2013г. и на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от ЗОС и чл.15,ал.7 от Наредба №4 за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост Общински съвет – 

Кубрат,  е дал съгласие на Директора на  СОУ „Христо Ботев“-гр.Кубрат,  да  проведе 

публичен търг за отдаване под наем на обект „Павилион за закуски“  разположен  в 

сградата на СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат и  да сключи договор за отдаване  под наем  

на обекта  за срок от 3/три/години. 

 С Решение № 140 по Протокол № 14/30.08.2016г. на Общински съвет-Кубрат, 

срокът на договора е удължен до 31.10.2018г. 

Със свое Решение № 451 от 21.08.2020г., Общински съвет-гр.Кубрат е удължил 

срокът на договора ми с 2/две /години до 31.10.2020г. 

В деловодството на Община Кубрат е депозирана молба с вх.№ УД-02-21-

799/23.10.2020г. от Зейти Аларън, относно разрешение за удължаване срока на 

сключеният със ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“ договор за срок от 2/две/години, както и 

освобождаването  му от наем за периода на въведеното дистанционно обучение в 

страната считано от 13.03.2020г. до 15.09.2020г., както и бъдещо такова,  а за периода 

на летните ваканции от ежегодно 15-ти юни до 15-ти септември, да дължи наем в 

размер на 10% от общата наемна цена до окончателно изтичане на договора, като 

останалите клаузи по договора не се променят. 

          Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 от 

ЗОС и чл. 15,ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти 

и вещи-общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Директорът на СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат, да  

удължи срока на договора за „Павилион за закуски“ с ЕТ “Зенит-04-

Зейти Аларън“ с 2 /две/ години до 31.10.2022г. 

2. Дава съгласие Директорът на СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат, да 

освободи от заплащане на наем ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“, считано от 

13.03.2020г. до 15.09.2020г. 

3. Дава съгласие при въвеждане на дистанционно обучение на национално 

ниво, периодът, за който е въведено, ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“, да 

бъде освободен от дължим наем към СУ “Христо Ботев“-гр. Кубрат. 

4. Дава съгласие ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“ за периода ежегодно от 15-ти 

юни до 15-ти септември до окончателно изтичане на договора, да 

заплаща наем в размер на 10% от дължимият месечен наем. 

5. Задължава Директорът на СУ “Христо Ботев“ - гр. Кубрат, да анексира 

договорът с ЕТ “Зенит-04-Зейти Аларън“ във връзка с т.т.1, 2, 3  и 4 от 

настоящото решение. 

В останалата си част договорът не се променя. 
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 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград и до Директора на СУ „Христо Ботев“- гр. 

Кубрат в 7-дневен срок от приемането му. 

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за”- 18 (осемнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 1 (един). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С осемнадесет гласа „за“, един „въздържал се“ дневният ред е 

изчерпан, колеги. В точка Разни, ако имате въпроси, желаещи за изказвания или някои 

други въпроси, касаещи община Кубрат. Господин Бедиханов, заповядайте! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам въпрос към Вас. Има ли постъпило заявление в 

деловодството от Миглена Андонова за напускането и като общински съветник. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, има такова от втори октомври /02.10.2020г./, също така има 

и от шестнадесети октомври /16.10.2020г./, писмо от село Юпер. Във връзка с неясното 

представяне в деловодството на Общински съвет – Кубрат, защото никой не ми 

представи нито пълномощно, изпращат ми се чрез имейли и т.н. Ще уведомя днеска 

ОИК, така и Районно управление на област Разград. Да проверят случая от къде, как 

постъпват тези писма, тъй като имаме уверението, че както и тя сама каза, не е в 

страната, така че ще ви държа в течение относно водената кореспонденция в 

деловодството на Общински съвет – Кубрат. Ако има други въпроси... 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да, аз също имам. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте Д-р Белинов! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Нека да се уважаваме... погледнете таблото там! Почетни 

граждани с нужното уважение, а не само някаква проформа и някак си да се отнасяме 

несериозно, да държим на .... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно заради това, ще уведомим институциите и те ще излязат 

със свое решение, за което ще бъдете уведомени. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Все пак това ще остане в историята на града. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Искам един въпрос към господин Кмета... 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: С новата обстановка, има ли готовност и какви мерки са 

предприети за прием на болни в общинска болница – Кубрат? Това е въпрос след среща 

днеска с жители на град Кубрат. Интересуват ги хората, ако се увеличава броят, има ли 

възможност в болницата да се разкрие такова отделение, да се лекуват тук в общинска 

болница – Кубрат? И какво имам предвид... Виждате, ще посоча само пример в Шумен. 

Болницата е задръстена от болни. Не дай се Боже и в Кубрат да стане така или в 

близките градове. Сега се пренасочват болни в други градове. От Шумен в Преслав. 

Във Варна има също задръстване. Въпросът ми е: има ли готовност и предприети ли са 

мерки да сме готови при увеличаване броя на болните в общината? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, господин Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, благодаря за въпроса Д-р Белинов? Аз мислих да вземам 

отношение в точка разни. Наистина, досега ковид в общината почти нямаше. 

Последната седмица в девети А /9А/ клас излезе едно момиче или момче, не помня, 

едно дете... Освободихме целият клас за десет дена карантина. В петък в осми Б /8Б/ 

клас, като в понеделник и те бяха днеска освободени. По справките, които получаваме 

всекидневно от РЗИ, от ден на ден се увеличават бройките. Което наистина е тревожно. 

Имаме ли готовност? Да, МБАЛ – Кубрат има подписан договор със здравна каса за 

лечение на ковид, но проблемът тука е, по думите на Доктор Мичева, какъвто е 

проблемът в цяла България, няма специалисти. По нейни думи, чака потвърждение от 

специалист – инфекционист, който да дойде да работи в община Кубрат. Естествено, 

няма да остави хората да се лекуват на улицата, те все ще влязат в отделение. Въпросът 

е, пак казвам кардинален, няма специалисти, не само тука, а в цяла България са много 

малък брой специалисти, пулмолози, които искат да работят. Друго какво правим ние... 

като превантивни, предпазни мерки, каквото ни е казал Министърът на 

Здравеопазването, се мъчим да го спазваме. В смисъл, забранили сме масовите 

мероприятия, стегнат е режимът за влизане в община Кубрат и общинските 

предприятия – социалния център, дом за стари хора. Метър и половина дистанция, през 

два часа дезинфекция на коридори, брави, кушетки. Маски раздаваме, дезинфектанти, 

но въпреки всичко, короната дойде и в община Кубрат, което е неизбежно, няма как да 

избягаме от това. Въпросът е, както казвате да се намери изход от пандемията 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Имам и друг въпрос. Има ли ресурс общината, да мотивира 

специалисти, които да работят в болницата? 

 

АЛКИН НЕБИ: Договорът няма да бъде с общината, с МБАЛ – Кубрат ще бъде! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре. МБАЛ – Кубрат има ли ресурс? 

 

АЛКИН НЕБИ: Има ресурс! 
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ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Мога да ви подскажа, примерно в Разград или в някои други 

болници какво правят, вместо да плащат пет хиляди, плащат десет хиляди. Има ли 

такъв ресурс МБАЛ – Кубрат? 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз не съм Директор на МБАЛ – Кубрат! Не знам... 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Защо? Вие нали сте.... 

 

АЛКИН НЕБИ: Никой не е казал, никой не е подал заявление към общината за 

ресурс... 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вие казвате, няма инфекционист! Добре, ако има една вълна 

и се разболеят тридесет човека, какво правим тогава? Да чакаме да се разболеят и да се 

чудим... 

 

АЛКИН НЕБИ: Според мен, този въпрос трябва да задавате към Управителя на МБАЛ 

– Кубрат. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз задавам към вас, вие ще задавате към Управителя на 

МБАЛ - Кубрат 

 

АЛКИН НЕБИ: За сега от нейна страна никакви докладни, аз нямам! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Според вас има готовност болницата да приема болни, така 

ли? Защото мен ще ме питат гражданите на община Кубрат... Значи, аз ще кажа.... 

 

АЛКИН НЕБИ: Като леглова база има, като специалисти няма. Има ли инфекционист 

– няма! Има ли пулмолог – няма! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Значи, за да дойдат специалисти, трябва да има ресурс. В 

Кубрат няма как да дойдат специалисти. То няма специалисти, камо ли специално 

инфекционист! 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: То няма от къде да дойде доктор Белинов. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Защо да не дойде? 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Така си мисля! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Какво да правим тогава. Ако, примерно ваш или мой 

близък... 

  

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Каквото е правено досега! Водят ги пациентите в Русе... 
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ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да, в един момент ще спрат болниците. Като ги спрат какво 

правим тогава? 

 

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз мисля, че не може да бъде отказана помощ. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не сте попадали в този проблем. Да видиш болен как болен  

от болница в болница как се транспортира. Един възрастен човек на осемдесет години 

примерно, да го мотаят от една болница в друга. 

 

АЛКИН НЕБИ: Затова казвам, това е проблем за цяла България, не само за Кубрат.  

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Затова ви казвам, превантивните мерки са това. Ако чакаме 

вълната да ни залее  и да се напълни града с болни... 

 

АЛКИН НЕБИ: По уверение на доктор Мичева, тя не намирала специалист. 

Благодаря! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Към въпроса на Доктор Белинов, ще имам още един въпрос 

към доктор Мичева чрез вас. Дали има върнати пациенти под предлог, че са имали 

контакти със заразен с ковид19 /COVID19/ и колко са на брой, тези върнатите 

пациенти? Каза, че не може да се отказва болнично лечение, но имаме сигнали, че се 

връщат пациенти от болницата. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Имаме и представител на болницата... 

 

АЛКИН НЕБИ: .... ще я попитаме. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ако може писмено да ми бъде отговорено. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси, касаещи както Общински съвет, така и 

гражданите на Община Кубрат? Не виждам, някой да желае да вземе думата. Закривам 

редовното заседание на Общински съвет – Кубрат! Благодаря ви! 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:        /П/  

   / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:        /п/   

   / Елис Софта-Мехмед / 


