ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 28.01.2022 г. /петък/ в 14:00
часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл.
23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Мандат 2019 г. - 2023 г.

Присъстваха: 21 общински съветници.

Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Женифер Пойраз - зам.кмет на община Кубрат, служители от общинска администрация – гр. Кубрат,
кметове на кметства, д-р Леман Балканджиева – управител на „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД, граждани и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми г-н Неби - кмет на община Кубрат,
Уважаеми Заместник – кмет на община Кубрат,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми представители на общинската администрация,
Скъпи граждани,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат,
което е свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/. В залата присъстват 21 /двадесет и един/ общински
съветници, които са регистрирани. Имаме кворум за първото редовно заседание на 2022
година. В началото на годината нека да си пожелаем, да сме живи и здрави и да имаме
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щастие и топлина в домовете си и успешна кариера, разбира се. Новата 2022 година ще
бъде така предизвикателна, може би предвид ситуацията в национален мащаб, както и
пандемията. Но, осъзнавайки, ние този факт, Общинския съвет ще работим за
просперитета на община Кубрат, ще търсим по - добри успехи, разбира се и консенсус,
и конструктивизъм. Пожелавам успешна 2022 година. Колеги, по дневния ред, който е
на вашето внимание, ако имате въпроси, предложения, сега е моментът. Г-жо Цонева,
заповядайте!

НИНА ЦОНЕВА: Аз имам едно предложение, то не е свързано с дневния ред. Дали
може да сваляте маските докато говорите на микрофона?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако разрешите, мога, да. Рано или късно маските падат.

НИНА ЦОНЕВА: Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Други въпроси, колеги, спрямо дневния ред? Не
виждам такива. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с
вдигане на ръка...

Проведе се гласуване...

Общинският съвет - Кубрат, с 21 /двадесет и един/ гласа „За”, „Против” – няма,
„Въздържал се” - няма, прие следния,
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Юмеров
–
Обявяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ - Хюсеин
Председател на ОбС Кубрат“ ЕООД.
Кубрат

2.

Приемане на Годишен отчет за 2021 година за изпълнение
на Програмата за управление за периода 2019-2023
година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за Алкин Неби – Кмет на
местното самоуправление и местната администрация, на Община Кубрат
Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение
на общинска избирателна комисия №175-МИ от 04.11.2019г.

3.

Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата Мирослав Йорданов –
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на Зам.-кмет на Община
Кубрат
територията на Община Кубрат за 2021 г.

4.

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на Мирослав Йорданов –
околната среда на територията на община Кубрат през Зам.-кмет на Община
2021 година.
Кубрат

5.

Одобряване на Доклад за резултатите от последваща
Алкин Неби – Кмет на
оценка на Общински план за развитие на Община Кубрат Община Кубрат
за периода 2014 – 2020 г.

6.

Приемане на годишен ежегоден Доклад за изпълнение на Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат
Общия устройствен план на Община Кубрат за 2021 г.

7.

Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат
- общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г.

8.

Откриване на пенсионерски клуб “Лудогорие“
пенсионерски
клуб „Просвещение
–
Кубрат“
предоставяне на помещение за членовете им.

9.

Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето Женифер Пойраз –
Зам.-кмет на Община
предназначение.
Кубрат

и Женифер Пойраз –
и Зам.-кмет на Община
Кубрат
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Дневният ред е приет, който се състои от девет
точки. Преминаваме към първа точка от дневния ред, която докладвам аз. Относно:
Обявяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Обявяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ - Кубрат“ 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: Колеги, нека да чуем и становища на постоянните комисии. Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ), господин Байрактаров, заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Добър ден и от мен!
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така

направеното предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за избор на
управител на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 2;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, да чуем и вашето
становище - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС).
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така

направеното предложение за решение относно: Обявяване на конкурс за избор на
управител на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.
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 ви! Колеги, въпроси, възникнали по точката след
проведени комисии или сега? Д-р Белинов, заповядайте!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз искам да кажа, че ще гласувам „За“, за това нещо. Но
искам да има яснота по някои въпроси. Но, преди това извинявам се, можете ли да
осигурите микрофони да има за хората, които се изказват. Поне за общинските
съветници, които говорят, просто да има микрофон, от който да може да се чува. Има
хора, които ни гледат, слушат, казват, че е заглушен и не може да се чуе. Нали не е редно
да излизаме там на трибуната, но ако има два - три микрофона, всеки спокойно да
разговаря и да се чува това нещо. Нали като препоръка, сега към Вас или към Кмета,
решете го.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Което, съответно изисква промяна в Правилника на Общински
съвет - Кубрат, за да може да включим и онлайн заседанието и разбира се осигуряване на
микрофон.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Помислете го.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, благодарим.
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Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Сега по отношение на това, което чувам...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По докладната, нали така?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: По докладната, да – по първа точка. Виждам, че нещата,
които се правят в момента, вие тръгнахте по по-трудния път. Видяхте докъде стигна
болницата, като можеше само с едно движение, това нещо да се оправи. Трябваше още в
началото, защо ви го казвам това! Да поканите местните колеги лекари, да кажете, че това
решение, което предприехте е неправилно, да им се извините. Трябваше да се избере
временно изпълняващ, който е работещ в болницата, има такива най-вероятно и да се
продължи. И след това вече по този ред, който вие го предлагате – конкурс, избор и всеки
да си върви. Защо ви го казвам това?! Защото в една болница, гръбнакът на болницата са
местните лекари. С „гастрольори“ отвънка - с това няма да просперира болницата, да
знаете! Защото, те сега идват, да. Висока заплата от пет - шест хиляди, утре ще ви кажат:
„Искаме осем хиляди“ и различни неща. Това очаквайте. Нали съвсем ви го казвам като
съвет, да го знаете. Докато местните лекари, които в изграждане в рамките на двадесет –
трийсет години болница, вие с лека ръка я затривате. В града не трябва да се закрива
болницата. Закрием ли болницата, Кубрат ще стане едно село, да знаете! Така че трябва да
се направи всичко възможно, да има болница, да работят. Но, в момента, доколкото знам
отделенията не работят. За да просперира болницата, имайте предвид най-малко месечно
трябва да има едни 200 000 /двеста хиляди/ лева, които трябва да влязат в бюджета на
болницата, за да се поддържа нивото на това заведение. А за да има това нещо, трябва да
има „Хирургия“, „Гинекология“ - разбрах, че е закрита, нали да се работи. „Неврология“;
„Вътрешни болести“; „КОВИД /COVID/“; „Детско отделение“ – тези неща стоят. Не знам,
вие ще кажете дали в момента се работи или д-р Балканджиева, ако може да отговори.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Тя е сред нас, да.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да. По отношение на изискванията, добре, окей. Интересува
ме, кой ще ми отговори, как ще бъде избрана комисията – Кмета и/или Общинския съвет?
Кой ще гарантира независимост на тая комисия? Нали защото това е много важно. А
правите ли, а какво правите, за да не е предрешен този конкурс? Нали се сещате, че само
един кон да бяга, това не е добре, както за общината, така и за болницата. Значи аз поемам
ангажимент да разговарям с колеги, които са с нужният ценз и възможности, да се явят на
конкурс. Колкото повече хора има на конкурс, толкова по-добре е и за общината, и за
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болницата. Иначе това става предрешено и не е добре. Най - вероятно ще следват и други
въпроси, така че на тоя етап, ако може да ми отговорите. Явно вие ще отговорите...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, че ще можем.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Защото, вие сте запознат най - вече с медицинската част.
Гледам Кмета, само мълчи зад маската и се усмихва. Но щом вие сте човека, който ще ми
отговори, ще бъда благодарен.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Нека да започнем от началото на изказването,
което не беше свързано с докладната, но касае отчасти и болницата. Започнахте с
извинение към всички, които казвате, че ние сме засегнали. Това е едно внушение, което
част от жителите на община Кубрат, го вменяват на други, но отново ще повторя, че
Общото събрание на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, е Общински съвет. Никъде, в нито един
закон, даже и морален такъв, не е разписано, да е от работещите. Д-р Белинов, Законът е
ясен и категоричен. Предоставя възможност на тези, които могат да бъдат – не може всеки
да бъде. Така че имаше предложение, предложение от вас. Този Общински съвет с това
мнозинство гласува определено решение, което е в сила, вписано, има управител, има
лекари – дали са „гастрольори“, времето ще покаже и самото управление на самия
управител и контрола от наша страна. Докато за закриването на болницата и не работенето
на отделенията, не сме съгласни. Както каза един гражданин на предното заседание,
получава се един луфт, получава се един вакуум, но това не е от наша страна. Всички
медици, които напуснаха и служители, беше по тяхно желание. Но, по - важното, което е,
на един управител, на който му са вменени права, да управлява общинско търговско
дружество, той на първо място трябва да защитава дружеството. „Как?“, е въпросът, че са
освободени, в деня на нашето заседание! Защото, сега нали трябва да говорим с факти, само
секунда да си намеря, ако позволите. Защото, точно трябва да цитираме какво се случва.
Справка от Национална Агенция за Приходите /НАП/, Уведомление по чл. 62, ал. 5 от
Кодекса на труда /КТ/. Изходящ номер от Справката, гласи, че това е станало на първи
декември две хиляди и двадесет и първа година /01.12.2021 година/ в нула нула часа,
седемнадесет минути и четири секунди /00:17:04 часа/, са заверени Уведомления за
прекратяване на трудовите договори на изброените медици, служители и т.н. Ако един
управител иска да злоупотреби, това е проблемът на управителя. А не, ние с нашето
Решение, да се тълкува, така че ние искаме да закрием болницата или да я докараме до
някакъв минимум, който, не може да съществува и други едни версии, които витаят из
обществото. Нито едно ръководство, не би поискало да се случва това. Защото ние, в
началото на мандата полагаме една клетва, която, всички я знаете! И най - вече да спазваме
Закона на Република България. Тези неща тепърва управителят ще бъде задължен да се
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занимава с тези документи, защото, това са умишлени, съзнателно направени, за да се
затрудни новото положение или новият управител и в частта управление на болницата.
Докато за конкурса, решението е ясно. Кметът ще направи покана към юристи, които
съответно имат опит в провеждането на конкурси. От някои може да има откази, може да
има двама - трима. Секретар – има функции в тази комисия, пишат се протоколи, попълват
се, както прочетох по - нагоре. И за членове, трябва да има един по закон магистър по
медицина. Също ще бъдат поканени от РЗИ, когото познаваме, разбира се. И тука публично
заявявам, че обявата в сайта на Община Кубрат, конкурсът, медии, фейсбук, всичко
ползваме, за да го обявим и не, както се казва, да е контролирано. Той ще бъде публичен и
всеки, който може да отговаря на тези условия – да представи този бизнес - план за
развитие и визия, е добре дошъл. И за да разбере обществото, че ние все пак сме прозрачни,
по Закона за публичните предприятия, в момента и по - назад във времето, ако проверим и
обобщим, за „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, не се изисква конкурс, защото, това е
едно микропредприятие. Но, хайде, за да има публичност, за да покажем, че ние търсим
най-добрия, ние го правим. Мисля, че съм ясен и категоричен. Ако няма други въпроси,
колеги, гласуването е поименно. Кой е по – напред? Г-н Бедиханов, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам въпрос и едно предложение. С въпроса ли да започна?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С въпроса!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие, казахте, че имате данни за злоупотреби на бившия управител,
уведомили ли сте компетентните органи? Или най-малко трябва да уведомите нас, като
общински съветници.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Тази справка, всеки може да я направи.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, вие казвате, че има злоупотреби, ако имате данни...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Но ще дам думата и на д-р Балканджиева. Сигурно има какво да
каже в тази насока.
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие сте длъжен, ако знаете такива данни, да уведомите
компетентните органи. Направили ли сте го, или не?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Лично аз ли?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, вие казвате, че има.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не! Направи го управителят, това е достатъчно.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ясно. Това ми беше въпросът.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Цонева, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам предложение!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Предлагам един от членовете на комисията за избор на управител
на „МБАЛ – Кубрат“, да е д-р Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: След нашето решение, когато бъде прието, Кметът ще предприеме
мерки, относно поканите.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, не, това е предложение по първа точка.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В докладната записка...

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В четвърта точка „Избор на комисия“ и аз предлагам да се
допълни, един от членовете, да е д-р Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това означава да определим и други.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз предлагам единия! Сега, ако има и други...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега, колеги! Г-н Бедиханов, трябва да оформите въпроса
правилно, хайде аз ще ви помогна.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това не е въпрос.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз ще ви помогна. Не, не може така!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е предложение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението да оформите правилно! Имате ли докладната пред
себе си?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нямате я. Трета точка: „Възлага на Кмета на Община Кубрат, да
назначи комисия“.
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Така.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението ви е да променим трета точка ли? Как?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Един от членовете на комисията да е д-р Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Което означава, че не може да възложим на Кмета да назначи
комисия!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защо да не я назначи?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото, ние ще определим единия!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това е ваше мнение! Аз имам предложение, нека да го гласуваме!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие, защо обсъждате мое предложение? Аз предлагам просто.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото, не го предлагате правилно!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Според вас, не го предлагам правилно. Аз го предложих точно,
върнете си записа и вижте.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е така! В трета точка, предложението в самата докладна, сме
описали, какъв да е редът. Спрямо гласуването, трябва да е: „Общински съвет, определя
един член от комисията и възлага останалите да бъдат определени от Кмета“, това ли
искате да направим?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, нека така да е предложението: „Общински съвет възлага един
на Кмета, един от членовете на комисията за избор на управител на „МБАЛ – Кубрат“, да е
д-р Белинов“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
гласуването е поименно, ще зачета имената ви по списък. Гласуваме предложението на г-н
Бедиханов.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Гласувал (а)
Против
Против
За
За
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Въздържа се
За
За
Против
За
За
Въздържа се
Против
Против
Против
Против
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, предложението не се приема – отхвърля се! Колеги,
ако няма други въпроси и предложения.

НИНА ЦОНЕВА: Има.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Има.

НИНА ЦОНЕВА: Нека първо да довършите...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Бедиханов!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ето, такива сигнали предавате към обществото.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е ваше мнение!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Дали ще е прозрачен този конкурс, ето, за това става въпрос.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, сега ще разясним колко ще е прозрачен. Г-жо Цонева,
заповядайте!

НИНА ЦОНЕВА: Аз, бих искала да зачета едно входирано питане – предложение, което не
ни предоставихте на колегите, ако позволите. Ще прочета частта, която касае настоящата
докладна след което има още няколко питанки. Не знам, може би ще ги отправя към
следващите, но понеже всичко е неизменно в този документ, позволете ми да го изчета. Ще
се обърна така, за да ме чуват всички:
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„ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КМЕТ
ПИТАНЕ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Диана Пенчева Петрова – Енева, с постоянен/настоящ
адрес: гр. Кубрат
За предстоящата на 26.01.2022 г. сесия на Общинския съвет
- Кубрат
Възнамерявате ли кога да изпълните задълженията си по чл. 21, ал. 1 от Закона
за публичните предприятия, във връзка с параграф 3, ал. 4 Преходните и Заключителни
разпоредби на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 4 и параграф 1а от
Наредба № 9/26.06.2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управление на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, изменение,
посочено в ДВ. бр. 50/2016 г., за възлагане на управлението на „МБАЛ – Кубрат“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление в гр. Кубрат? “.
Второ питане: „ Считате ли, че в съответствие със забраната, предвидена с
разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от Наредба № 24 за управление на горските територии на
Община Кубрат, изграждането на четири - пет огнища – барбекюта, по протежение на
пешеходната пътека в т.нар. „Крайградски парк“, гр. Кубрат? “.
Следващо питане: „ Кой и как упражнява контрол за спазване на забраните,
предвидени с разпоредбата на чл. 33 и чл. 34 от Наредба № 24 за управление на горските
територии на Община Кубрат, относно движението на товарни пътни превозни средства
с животинска тяга на територията на т.нар. „Крайградски парк“ гр. Кубрат? “.
Следващо питане: „ Кой е отговорен за съществуването на не по - малко от осем
нерегламентирани сметища на площи в т.нар. „Крайградски парк“, гр. Кубрат, конкретно
в горския район на територията на несъществуващите Зоопарк и Сграда за настаняване
на безпризорни животни/кучета?
Настоятелно моля за публичен отговор в рамките на предстоящата на 26.01.2022
г. сесия на Общинския съвет.
Тъй като с бездействията си за периода на шестнадесет месечния срок от
влизането в сила на Закона за публичните предприятия – месец октомври 2019 г., и
необоснованите си решения във връзка с управлението на „МБАЛ – Кубрат“ - ЕООД, със
седалище и адрес н управление гр. Кубрат, № 311/30.11.2021 г., лишихте мен – работеща
без прекъсване, считано от 01.05.1991 г., и здравно осигурена през целия си живот, както
и неограничен брой лица – не по - малко от десет хиляди души, живеещи на територията
на община Кубрат, от достъп до здравеопазване и активно лечение за период от вече
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почти два месеца, всички – действия и бездействия, съставляващи нарушения на
законите на страната – Република България, и такива в разрез с интересите и
благоденствието на гражданите от община Кубрат, обратно на съдържанието на
положената от общинските съветници при встъпването им в длъжност клетва, предлагам
гласувалите „За“ цитираните решения от 30.11.2021 г. общински съветници да подадат
оставките си по реда на чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. “.

НИНА ЦОНЕВА: Трябва да има микрофони, защото, ето.... г-жа Диана Петрова е тука,
настоявам да и дадете думата. Благодаря за вниманието!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Цонева, може ли да го видя?

НИНА ЦОНЕВА: Да! Нямате ли при вас?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Благодарим за питането и предложението, разбира се.
Но, всички трябва да разберем в крайна сметка и най - накрая, че Поканата за едно
заседание, колкото да звучи заповедно, се прави от Председателя на Общински съвет и
както всички забелязахте в комисии, че няма точка разни, това е с едно основание – чл. 56
от нашия Правилник, който, спазвайки законите, ние гласуваме в началото на мандата и той
гласи: „При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет,
Председателят на съвета, включва отделна точка разни по постъпили писмени изказвания,
питания, становища на граждани.“. Както започнах, искам да уточня, че в питането е
посочено до Общински съвет – Кубрат, но виждам входящ номер на Община Кубрат.
Призовавам, всеки, който иска да попита – гражданин, съветник, кмет, тези две институции
са различни институции и имат различни деловодства и това питане не е постъпило при
мен. Но, постъпвайки при Кмета, той може би има отговор. И хубаво, че го зачетохте.
Момент! Хубаво, че зачетохте всичко. Също в нашия Правилник е записано, че по
конкретна тема, всеки общински съветник може да вземе думата. Посочени са по - надолу и
други теми, некасаещи точката от дневния ред, трябваше да ви прекъсна! Не го правя,
считайки, че е разумно, да не си пречим толкова.

НИНА ЦОНЕВА: Много благодаря!
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ДИАНА ПЕТРОВА: Г-н Председател...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Момент!

ДИАНА ПЕТРОВА: Местното самоуправление има тази цел, гражданите, защото, ако вие
сте принципал на общинските предприятия и народът, който живее на тая територия е ваш
принципал - суверенитетът е наш!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Неоспоримо!

ДИАНА ПЕТРОВА: Аз съм родена в града, гласувам, откакто съм навършила осемнадесет
годишна възраст и не следва да бъда лишавана от възможността да се изкажа пред
Общинския съвет.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, по надлежен Правилник! И което право ще имате в края на
заседанието!

ДИАНА ПЕТРОВА: Аз щом съм си предявила питането и предложението, до който и да
съм го адресирала, всеки един, който го е получил е длъжен да го отнесе там, където е
необходимо и това, че вие отново нали проявявате некомпетентност и не осигурявате
движение на преписките си по реда за това, не следва да е мой проблем. Защото вие сте в
една сграда. Като сте различни субекти, единият трябва веднага, считайки, че не е за него,
да го отнесе там, където счита, че му е мястото.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Но то е и за Кмета!

ДИАНА ПЕТРОВА: Това не е оправдаване...
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не, не! Това е и до Кмета!

ДИАНА ПЕТРОВА: Това няма никакво значение. Вие, да не би да искате да кажете, че аз
съм длъжна да представя осем копия?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Две, са достатъчни!

ДИАНА ПЕТРОВА: Аз, не считам, че е редно да ме лишавате от изказване.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е ваше мнение! Благодаря ви, г-жо Петрова! В края на
заседанието...

ДИАНА ПЕТРОВА: За което искам да ми дадете достъп за изказване.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, ще имате в края на заседанието. Ние разглеждаме
точката за конкурса. Вашето питане...

ДИАНА ПЕТРОВА: Моето изказване е точно в тази връзка.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре.

ДИАНА ПЕТРОВА: Защото, аз, като гражданин искам отново да ви кажа, че е проява на
некомпетентност, да обявявате конкурс, преди да сте обявили политиката на т.нар. от вас
„принципал“ – Общинския съвет по отношение на това предприятие. Защото, не знам кой
ще е този участник, който ще ви изготви бизнес – план, при положение, че вие не сте
заявили целите на съществуване, които гоните.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Петрова!

ДИАНА ПЕТРОВА: Това е първото условие, за да обявите конкурс.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Конкурса, много ясно прочетох в докладната записка, какъв е редът
за обявяване. Вие сте компетентно лице и много добре знаете...

ДИАНА ПЕТРОВА: Редът за обявяване няма нищо общо с това и трябва да обявите, като
цели на съществуване и политиката, която очаквате да се осъществи.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Целите са ясни! Д-р Белинов каза: „Трябва да има болница“.
Принципалът е Общински съвет, ние всички сме „За“, да има болница! И то в по – добри
насоки!

ДИАНА ПЕТРОВА: Така, аз искам само да ви кажа, че толкова засрамена не съм се
чувствала от много години, колкото се почувствах засрамена на тридесети ноември,
вечерта, когато видях сесията на Общинския съвет – Кубрат. Всичките решения, начинът,
по който ги взехте, са абсолютно необосновани, защото те не дават отговор на въпроса:
„Защо?“. Нито е вярно, че причината е в изтичането на срока, нито е вярно, че дадохте
отговор на въпроса: „Защо, точно Леман Балканджиева, се предлага за управител?“. Вие не
дадохте отговор на въпроса: „Какво налага тази промяна?“. Заместването на един временно
изпълняващ с друг временно изпълняващ. Сменихте една шестдесет и три годишна лекарка
с друга, навършила шестдесет и една години. Никой не отговори на въпроса: „Какво се
случи с медицинския център?“, но аз много държа да ви кажа, какво се случи с
„Медицинския център“, управляван от д-р Леман Балканджиева.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Петрова, ще трябва да ви прекъсна. Това е за точка след
заседанието. Благодаря ви!

ДИАНА ПЕТРОВА: Единадесет лекари – местни...
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги...

ДИАНА ПЕТРОВА: Подадоха оставки, защото...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вие си позволявате да коментирате решения на Общински съвет
ли?! Г-жо Петрова! Умолявам ви! Възпрепятствате дейността на Общински съвет в
момента с вашето мнение, с вашето мнение! Значи има органи, които ще кажат, дали
нашето решение е законосъобразно или не! Моля ви се! След края на заседанието, ще
получите отговор на вашите въпроси.

ДИАНА ПЕТРОВА: ......Вие не желаете да бъдете критикувани и не търпите критика.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е вярно, не е вярно! Запазете за след дневния ред!

ДИАНА ПЕТРОВА: Най – интересното е, че толкова месеци не си изпълнихте
задълженията, а от четвъртък в един часа, като го заведох предложението, на другия ден
в осемнадесет часа, вече имахме дневен ред с решение, макар и без програма, изходяща
от принципала.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това изобщо не касае вашето питане и това е решение на
Общински съвет, което е взето и ние трябва да спазим в самото решение от декември
месец. Вашето мнение си запазете за вас и за точка разни, за да може да го дискутираме,
защото сме в точка, която...

ДИАНА ПЕТРОВА: Вие трябва да знаете, че моето мнение ще се чува все по - често.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Много хубаво. Добре сте дошли! Заповядайте, заседанията са
открити! Колеги, въпроси от общинските съветници? Г-жо Мустафова, заповядайте!
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НЕВИН МУСТАФОВА: Аз искам да попитам, защо след като Общинския съвет е
принципал на общинско предприятие, като болницата, защо Общинския съвет, не
сформира, тази комисия, която ще извърши конкурса? Ние – Общинските съветници,
Общинския съвет, сме принципал на болницата, защо тази комисия, трябва да бъде по
предложение изцяло на Кмета, кои да бъдат нейните членове?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нали казахме! Ще бъдат отправени покани и тези хора ще
бъдат ясни.

НЕВИН МУСТАФОВА: Но, поканите ги отправя Кмета!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, вашето предложение, примерно, ще изберем петима – те
съгласни ли са? Ние ще трябва да се събираме, да питаме тяхното мнение, да се изкажат –
той не иска, този... нали, ние, през три дена трябва да сме тука.

НЕВИН МУСТАФОВА: Щом се налага, ще сме тука.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ние, днеска, единия член не можахме да изберем.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото, вносителят е предложил ред, как да стане, г-н Бедиханов!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие за пореден път се подигравате с гражданите на тая община.
Ето, това е доказателство, с това, което направихте, като оставихте без точка разни.
Засрамете се малко, извинете се! Не сте вие...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, току - що казах, че след заседанието ще предоставя
възможност! Аз ще предоставя точка разни, за да има диалог и комуникация.
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Както казахте на комисиите, това наистина избирателите ще го
решат съвсем скоро.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е! Суверенът решава, кой да е управляващ. Въпроси, колеги,
желаещи за изказвания?

НИНА ЦОНЕВА: Г-н Кмета няма ли да отговори? Нали въпросът е към него!

АЛКИН НЕБИ: Накрая нали казахме, в края на заседанието!

НИНА ЦОНЕВА: Но по тази точка, те следващите питания са последващи! По тази точка,
то е съвсем конкретно първото питане и е към него. Мисля, че е редно тука да отговори г-н
Кмета. Не е ли така? Вижте първото питане, е свързано точно с този договор, нека да
отговори г-н Кмета на г-жа Петрова!

АЛКИН НЕБИ: Нали се обявява конкурс, какво да... В момента тече точката.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, в края на заседанието ще имаме дискусия по точката. Ние
сме за определяне на критериите в докладната записка, която прочетох най - подробно. По
начина на провеждане на конкурс въпроси, допълвания, желаещи за изказвания? Повторно
питам. Ако няма такива, ще зачета имената ви по списък. Гласуването е поименно...

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

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

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 320
Със свое Решение № 311 по Протокол № 26/30.11.2022 г. Общински съвет Кубрат, възложи търговското управление на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД на г-жа Леман
Балканджиева за срок до провеждане на конкурс или не по-дълъг от 6-месеца.
Редът и условията за провеждане на конкурсна процедура са уредени в Наредба
№ 9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Закона за
публичните предприятия и Закона за лечебните заведения.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от ТЗ
във вр. с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл.
5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните
заведения, Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Обявява конкурс за избор на Управител на „Многопрофилна болница за
активно лечение - Кубрат” ЕООД, за срок от три години, съгласно чл. 3 от Наредба №
9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
1.1. Изисквания към кандидатите:
1.1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по
медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или
лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление
и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато
обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование
в областта на здравния мениджмънт.
1.1.2. Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист,
кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по
медицина да имат придобита основна специалност.
1.1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.
1.2. Необходими документи:
За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат следните
документи:
Плик № 1 – съдържа:
1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 1/;
2. Професионална автобиография - европейски формат;
3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено образование по
посочените специалности;
4. Нотариално заверено удостоверение за квалификация по “Здравен
мениджмънт”, отговарящо на изискванията на §3 от Наредба № 9 за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ;
5. Нотариално заверено копие от диплом за придобита основна специалност за
лекарите, съответно стоматолозите;
6. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов
стаж;
7. Медицинско свидетелство;
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8. Декларация за обработване на лични данни за целите на провеждане на
конкурса, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)
/Приложение № 2/;
9. Мотивационно писмо за участие в конкурса;
10. Нотариално заверена ДЕКЛАРАЦИЯ относно липсата или наличието на
обстоятелства по чл. 20 от Закона за публичните предприятия.
Посочените документи трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.
Плик № 2 - съдържа:
- Писмена разработка на Програма /Бизнес - план/ за развитие и дейността на
„Многопрофилна болница за активно лечение - Кубрат” ЕООД за тригодишния
период. Бизнес планът (програмата за управление) следва да съдържа: І. Кратка
анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ,
продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов
план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и
пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на
маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление
(организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация
и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график
за осъществяване на бизнес плана (програмата за управление); ІХ. Заключение.
Документите от Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един запечатан плик надписан с
имената на кандидата и наименование на съответното лечебно заведение, а заявленията
се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на
подателя, датата и часът на приемането му.
Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в
деловодството на Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, ет. 2, стая № 25.
1.3. Срок, място за подаване на документите, етапи:
Документите за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен срок от публикацията в
един местен вестник и на официалния сайт на Общински съвет - Кубрат и Община
Кубрат, в деловодството на Община Кубрат, ет. 2, стая № 25.
Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания на кандидата;
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- представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното
заведение за тригодишен период
- събеседване с кандидатите.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“
№ 1, в Заседателна зала на ет. 2, стая № 28.
Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в
запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване.
След изтичане срока за подаване на конкурсните документи, в 3 дневен срок,
Комисията проверява допустимостта на кандидатите до участие в конкурса. Допускат
се кандидатите, които са представили всички посочени в обявата документи и
отговарят на описаните в нея изисквания. Комисията определя методиката на
оценяване и съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в
конкурса.
В 3-дневен срок от датата на изготвяне на протокола, комисията уведомява писмено
допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и
конкретните срокове за провеждане на конкурса. Дата, час и място на провеждане на
конкурса.
В 15-дневен срок от информиране на всички допуснати кандидати до следващият етап,
комисията прави оценка на бизнес плановете на кандидатите и се пристъпва към трети
етап събеседване. До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на
разработката на Бизнес - плана /програмата/ не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се
формира въз основа на критериите заложени в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9/29.06.2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения, както и в Закона за лечебните заведения.
Събеседването включва въпроси: за личните планове за професионално развитие; по
бизнес плана (програмата за управление) на кандидата; по търговско, гражданско и
трудово законодателство, регламентиращи дейностите по управлението на търговското
дружество; по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество; за
спецификата на пазара; свързани с мениджърския опит и управленски умения на
кандидата. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на Комисията
попълват карта за оценка.
В тридневен срок, считано от деня, следващ датата, на която е приключило
събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно
техния общ бал и го представя на Общински съвет, като предлага класиране на
кандидатите, и същевременно изпраща писмени уведомления за резултатите от
конкурса до всички кандидати. Към протокола се прилага цялата преписка по
провеждане на конкурса и карта за обобщаване на резултатите.
Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от
състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите
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членове. За всяко едно от заседанията на комисията се води протокол, в който се
съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието
членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за
предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица –
кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат
да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в
декларацията си, и се изключва от процедурата.
За допълнителна информация: Лицето за контакти и допълнителна информация ще
бъде оповестено в обявата за конкурса.
2. Утвърждава – Проект на договор за възлагане на управлението /Приложение
№ 3/.
3. Възлага на Кмета на община Кубрат да назначи комисия за организиране и
провеждане на конкурса съгласно изискванията и определя възнаграждение на
членовете, както следва:

Председател: ………………………. –- юрист – 500 /петстотин/ лв.;
Секретар: …………………………………….. – 400 /четиристотин/ лв.;
Членове
1. ………………………………………… магистър по медицина – 300 /триста/ лв.;
2. ………………………………………….. – 300 /триста/ лв.;
3……………………………………………. – 300 /триста/ лв.;
4. Обявата за конкурса да се публикува в един централен и/или един местен
вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на едноличен
собственик на капитала.
5. Възлага на Кмета на община Кубрат, да организира произтичащите от
горепосоченото процедури.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против”
няма, „въздържал се” – няма.
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Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за избор на управител на „МБАЛ КУБРАТ" ЕООД
гр. КУБРАТ
Моля, да бъда допуснат/а до участие в конкурс за избор на управител на
„МБАЛ Кубрат " ЕООД гр. Кубрат
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Три имена на кандидата

Дата на раждане
Място на раждане
Адрес
Телефон за контакти

E-mail
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Наименование на висшето
училище

Образователноквалификационна
степен

Специалност

Допълнителна квалификация
Тема/наименование на
квалификационната програма
и курс

Период и място на
провеждане

Получени дипломи,
сертификати и удостоверения
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Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не водят до придобиване на
образователно-квалификационна степен.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която
работите или сте били на работа. Посочват се дейности по трудови/служебни
правоотношения, като свободна професия и/или самонаето лице.

Организации, в
или за които сте
работили

Период и вид на
правоотношението
/трудов или
граждански
договор

Наименование
на заеманите
длъжности

Основни дейности
и отговорности

Прилагам следните документи:
Плик № 1
…………………………………
…………………………………
………………………………….
/описва се видът и се посочва номер на представения документ, когато съдържа такъв. Когато
документът не съдържа номер се посочват други данни за индивидуализирането му/.

Плик № 2
……………………………………
Запознат съм с условията за участие в процедурата, посочени в обявлението за
провеждането й.
Подпис…………………..

Дата:……………………………
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Приложение № 2
Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на
конкурса, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(Общ регламент относно защитата на данните)
1. Предоставените лични данни на администратора на лични данни Комисията, определена да проведе конкурсната процедура, са необходими
за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Кубрат“ ЕООД
гр. Кубрат;
2. При непредставяне на горепосочените лични данни не могат да бъдат
изпълнени посочените законови изисквания за участие в конкурса;
3. Администраторът не извършва други действия на обработка по отношение
на лични данни, освен за целите на конкурса.
4. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е съгласно
действащата нормативна уредба.
5. Участниците в конкурсната процедура имат право да изискват от
администратора заличаване и коригиране на личните данни,
обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита
на личните данни, които права могат да упражнят чрез отправяне на
писмено изявление до администратора, включително изпратено по
електронен път.
Запознах се с представената информация.
Доброволно и информирано декларирам своето съгласие Комисията,
определена да проведе конкурсната процедура, да обработва личните ми данни,
във връзка с участието в конкурс за избор на управител на „МБАЛ Кубрат“
ЕООД гр. Кубрат.
Подпис:…………................

Дата:……………………………….г.

…………………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия, изписани собственоръчно)
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Приложение № 3
Проект на Договор за възлагане на търговско управление!
ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - “МБАЛ-КУБРАТ” ЕООД ГР. КУБРАТ

С

№ …………/………..2022 г.
Днес, ……………година гр. Кубрат, на основание чл. 147, ал. 3 от ТЗ и чл. 29, 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 и в изпълнение на Решение №…. по Протокол № …… от заседание на Общински съвет Кубрат,
проведено на …………….., се сключи настоящия договор между ………..Кмет на Община Кубрат,
наричан в договора "ДОВЕРИТЕЛ" и …………………., с ЕГН:……………. и л.к.№ ……….., живущ/а
в гр.Кубрат, с адрес ………….., наричан в договора "УПРАВИТЕЛ", за следното:

I. Предмет на договора
Чл. 1 Доверителят възлага, Управителят приема да управлява и представлява “МБАЛ-Кубрат”
ЕООД гр. Кубрат - едноличен собственик на капитала Община Кубрат, в съответствие с действащата
нормативна уредба.
II. Срок на договора
Чл. 2 Настоящият договор се сключва за срок от 3/три години/месеца, считано от ……….. и при
условията на Решение №…….. по Протокол № …….. от заседание на Общински съвет Кубрат,
проведено на …………….., на основание 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.

Ш. Права и задължения на доверителя
Чл. 3 Доверителят има право:
3.1. да взема необходимите решения в съответствие с действащата нормативна уредба,
учредителния акт на “МБАЛ-Кубрат” ЕООД гр. Кубрат и този договор;
3.2. да контролира дейността на управителя и определя сроковете, в рамките на които управителят
е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатираните недостатъци в работата;
3.3. да посещава лично всички работни места в дружеството или упълномощава за това други
длъжностни лица;
3.4. да определя възнаграждението на управителя, в съответствие с действащата нормативна
уредба.
3.5. да изисква от управителя всякаква информация, свързана с дейността на дружеството.

IV. Права и задължения на управителя
Чл. 4. Управителят има право:
4.1.Управителят на ЕООД с общинско имущество организира и ръководи дейността на
дружеството съобразно закона, и в съответствие с учредителен акт и решенията на едноличния
собственик.
4.2. Управителят на ЕООД с общинско имущество взема решения по всички въпроси на
оперативното управление на дружеството, с изключение на посочените в чл. 11 от Наредба № 8 на
Общински съвет-Кубрат.
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4.3.Управителят представлява дружеството.
4.4.Управителят осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в
дружеството и одобрява щатното разписание на дружеството.
Чл. 5. Управителят няма право без разрешение на доверителя:
5.1. да взема решения по всички въпроси, които са от компетенциите на Общинския съвет,
подробно изброени в чл.137, ал.(1) от Търговския закон и чл. 11 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
5.2. да предоставя на физически лица, фирми, дружества - юридически лица, информация за
дружеството представляваща служебна тайна относно финансовото състояние на дружеството,
стратегията за развитието му, правата на собственост, които притежава.
5.3. да продава, отдава под наем или под аренда, както и да внася в граждански дружества
вещни права върху дълготрайни материални активи на дружеството, когато сумарният им размер
надхвърля 5% от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството в рамките на
една календарна година;
5.4. да сключва договори за съвместна дейност;
Чл. 6 Управителят няма право:
6.1. да извършва конкурентна дейност спрямо дружеството, докато е в сила настоящия договор;
6.2. да допуска начисляване и изплащане на средства за работна заплата изчислени в
отклонение на изискванията на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в
търговските дружества с над 50% дьржавно или общинско участие;
6.3. да участва в други фирми, както и да ръководи собствена такава.
Чл. 7 Управителят се задължава:
7.1.
да управлява и стопанисва имуществото на дружеството добросъвестно и да защитава
интересите на едноличния собственик на капитал
7.2. Чл. 1 Доверителят възлага, Управителят приема да управлява и представлява “МБАЛКубрат” ЕООД гр. Кубрат ;
7.3. да предоставя отчет за дейността на дружеството и първични отчетни документи при
необходимост;
7.4. да създава условия за социално развитие на колектива;
7.5. да разработва и представя в Общината бизнес-програма за всяка календарна година и
програма за управление на технологичните и трудовите ресурси на дружеството в определени от
доверителя ред, срок и условия;
7.6. да контролира срочното и качествено изпълнение на договорните задължения,
регламентирани във всички възлагателни договори, сключени с дружеството;
7.7. да уведомява незабавно в писмена форма Доверителя за всички обстоятелства от
съществено значение за;
Чл. 8 При виновно нанесени щети и вреди на дружеството, управителят носи пълна
имуществена отговорност.
Чл. 9 Оценка на работата на управителя дава ОбС - Кубрат след представяне на годишни
счетоводни отчети и баланси на дружеството, отразяващи неговото финансово състояние и развитие
през отчетния период (календарна година).

V. Възнаграждение на управителя
Чл. 10. Месечното възнаграждение на управителят е в размер на ……………..и се определя с
Решение на Общински съвет - гр. Кубрат.
VI. Други УСЛОВИЯ
Чл. 11. Управителят има право на 20- работни дни платен годишен за една календарна година,
като съгласува времето на ползването му с доверителя.
Чл. 12. В случай на ползване на отпуск, управителят уведомява доверителя 7- календарни дни
най-малко преди това. Управителят със заповед определя длъжностното лице, което ще го замества за
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периода на отпуска.
Чл. 13 Управителят се командирова в страната и чужбина, съгласно действащите Наредби за
командировките и се предоставят в Общински съвет – Кубрат.
Чл. 14. Управителят има право да ползва социалните фондове и формите на социалното
обслужване в дружеството, съгласно действащата нормативна уредба.
Чл.15.Договора е управителя се прекратява с изтичане на срока на същия, както и предсрочно
с решение на Общински съвет ПРИ следните УСЛОВИЯ:
15.1.по взаимно съгласие на страните;
15.2.по искане на лицето с предизвестие не по-малко от три месеца;
15.3.при преобразуване или прекратяване дейността на едноличното общинско дружество;
15.4. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
15.5.в случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя;
15.6.поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила
повече от 60 дни при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване
на финансовите резултати на общинското еднолично търговско дружество, от които са
последвали щети за предприятието.
15.7.при нарушения на закона, извършени при или по повод изпълнението на задълженията по
договора, или при нарушения на Наредба № 8 на Общински съвет - гр. Кубрат.
15.8.при приватизация на дружеството.
15.9.при неизпълнение на икономическите показатели, определени с бизнес програмата.
15.10.При избор на нов управител.
Чл.16. Страните могат да договарят промени в настоящия договор, в съответствие с
нормативната уредба.
Чл.17. Възникналите спорове се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие,
споровете се решават от компетентен съд.
Чл.18. При промени на нормативната уредба, свързана с трудовото и социално- осигурително
право, настоящият договор се изменя съобразно промените.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра, по един за двете договарящи
страни, един за Търговския регистър.

ДОВЕРИТЕЛ:
Кмет на Община Кубрат

УПРАВИТЕЛ:

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Първа точка от дневния ред е приета.
Преминаваме към точка втора от приетия дневен ред на днешното заседание. Относно:
Приемане на Годишен отчет за 2021 година за изпълнение на Програмата за
управление за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби,
избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия №
175-МИ от 04.11.2019 г. Докладва г-н Неби - кмет на община Кубрат. Заповядайте!

32 / 100

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Приемане на Годишен отчет за 2021 година за изпълнение на Програмата за
управление за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби,
избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия №
175-МИ от 04.11.2019 г.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми г-н Председател, Уважаеми зам. – кмет, съветници,
администрация, жители, гости.
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите,
господин Байрактаров, становища на комисиите - Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности,
образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Приемане на
Годишен отчет за 2021 година за изпълнение на Програмата за управление за периода
2019 - 2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на община
Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 6;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Госпожо Борисова, да чуем и вашето становище на
двете комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Приемане на
Годишен отчет за 2021 година за изпълнение на Програмата за управление за периода
2019 - 2023 година, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на община
Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия:

КЗЕОРМС – 7 членна комисия:

Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси, желаещи за изказвания по точка втора от дневния
ред? Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, да стане
решение, моля да гласува с вдигане на ръка!

Проведе се гласуване...

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 321
Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет
програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на
клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за
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изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския
съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
С Решение № 10 от Протокол № 2 от 28.11.2019 г. на Общински съвет-Кубрат е
приета Програма за управление за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията
на чл. 44, ал. 5 от закона за местното самоуправление и местната администрация, на
Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с решение на общинска избирателна
комисия №175-МИ от 04.11.2019 г. В същата са описани основните, цели, приоритети и
дейности за изпълнение и очакваните резултати, свързани с развитието община Кубрат.
През изминалата 2021 година се работи в насока постигане на заложените в
програмата основни цели. Всички дейности по програмата се изпълняват, като през
2021 г. отново се наблегна на изпълнението на проекти, свързани с подобряването на
техническата и социалната инфраструктура, както и на проекти със социална
насоченост. Един от основните проблеми, с който Община Кубрат полага усилия в
преодоляването му, е ограничаване разпространението на заразата от COVID-19,
превърнала се в пандемия в световен мащаб.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.
44, ал. 5, изречение 3 от ЗМСМА 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
РЕШИ:
1. Приема Годишен отчет за 2021 година за изпълнение на Програмата
за управление за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията на
чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с
Решение на общинска избирателна комисия № 175 - МИ от
04.11.2019г.

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

Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 5 (пет),
„въздържал се” – няма.
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Приложение № 1
ГОДИШЕН

О Т Ч Е Т ЗА 2021 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023
ГОДИНА,
съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, на Алкин Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с
Решение на общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание чл.44, ал.5, изречение 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен
отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата си в срок до 31
януари.
Основни цели, заложени в Програмата за управление за периода 2019-2023
година на кмета на община Кубрат, са:
- създаване на подходящи условия за икономическо развитие на общината и нейното
съживяване;
- поемане на отговорност – йерархична отговорност, функционална отговорност и
самоотговорност, и постигане на управленска устойчивост;
- сближаване на общността.
Работи се в насока постигане на заложените в програмата основни цели. Всички
дейности по програмата се изпълняват, като през 2021 г. отново се наблегна на
изпълнението на проекти, свързани с подобряването на техническата и социалната
инфраструктура, както и на проекти със социална насоченост. Един от основните
проблеми, с който Община Кубрат полага усилия в преодоляването му, е ограничаване
разпространението на заразата от COVID-19, превърнала се в пандемия в световен
мащаб.
През 2021 г. COVID-кризата продължава да оказва негативно влияние върху
социално-икономическото развитие на общината. В резултат на същата се поддържат
значително ниски нива на собствените приходи от ползване на детски градини, детски
ясли, ползване на общежития и от услуги.
Създаденото с Решение № 415 от Протокол № 42 от проведено на 22.05.2018 г.
редовно заседание на Общински съвет-Кубрат Общинско предприятие „Чистота” гр.
Кубрат продължава да функционира успешно, като същото беше преобразувано в ОП
„Чистота и БКС” гр. Кубрат в края на 2019 година, като идеята беше да се разшири
дейността на предприятието, като включи в себе си и дейности по снегопочистване,
благоустрояване и комунално стопанство, озеленяване. Община Кубрат продължава да
поддържа сравнително ниско ниво на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в
сравнение с периода 2005-2017 година.
Въпреки COVID-кризата се работи в посока подобряване на професионалната
компетентност, предимно подобряване на знанията и уменията на персонала в отговор
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на непрекъснато променящите се изисквания на обкръжаващата среда, като през 2021
година служители на Общинска администрация-Кубрат взеха участие основно в on-line
организирани обучителни семинари в областта на публичната администрация,
социалните услуги, териториално-селищното устройство, образованието, обществени
поръчки и управление на проекти.
Работи се и върху повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на
администрацията, включително управление на публичните средства /бюджетните
средства на общината/ при спазване на принципите за законосъобразност, добро
финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност, и прозрачност.
Като доказателство за това могат да се посочат публикуваните на интернет страниците
на Община Кубрат и на Общински съвет-Кубрат проекти на наредби, програми,
финансови документи (бюджет и отчети, план-сметки), документация по обществени
поръчки, декларации, информация за предлаганите административни и електронни
документи, обяви, покани и други.
Работи се в посока подобряване на социалната и техническата инфраструктура и
по-конкретно:
 Основен ремонт на НЧ "Напредък" с. Юпер - основен ремонт на сградата,
Юпер;
 Основен ремонт и рехабилитация на ул. «Люлин» в гр. Кубрат – основен
ремонт на тротоарни площи;
 Основен ремонт на покрива на Детска ясла «МИР» гр. Курат;

Основен ремонт на парка в с. Бисерци;
 Основен ремонт на част от кв.50 (паркинг към Общински покрит пазар гр.
Кубрат и Община Кубрат) с идентификатор 40422.505.2179 по КК и КР на
гр. Кубрат;
 СМР - основен ремонт на ДСП гр. Кубрат – канализация;
 Основен ремонт на покрива на здравна служба в с. Задруга;
 Основен ремонт на покрива на здравна служба в с. Беловец;
 Реконструкция на помещения за архив в сградата на Общинска
администрация-Кубрат – реконструкция на тротоарни площи откъм
помещенията за архив в сградата;


Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци;

 Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на приют за
безстопанствени кучета и котки в гр. Кубрат;


Осветителна техника - по проект №BG06RDNP001-19.060-0001 "Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето", по ПРСР 20142020;



Озвучителна техника - по проект №BG06RDNP001-19.060-0001 "Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето";
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Мобилна сцена - по проект №BG06RDNP001-19.060-0001 "Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето";



Изграждане на кът за отдих в с.Тертер;



Мини багер за нуждите на км. Мъдрево със средства от дарения;



Изграждане на спортна площадка в с.Юпер;



Автобусни спирки с. Мъдрево – 2 бр.;



Автобусна спирка в с. Сеслав - 1 бр.;



Автобусни спирки в с. Севар - 2 бр.;



Автобусна спирка в с. Равно - 1 бр.;



Автобусна спирка в с. Юпер - 1 бр.;



Закупуване на компютри и хардуер за Общинска администрация-Кубрат;



Закупуване на 4 броя лаптопи по проект № BG05M9OP001-6.002-0125
„Патронажна грижа +“;



Електрическа пекарна - 2 броя по проект към Фонд "Социална закрила",
за нуждите на ОП "Социални услуги" гр. Кубрат;



Електрически обръщателен тиган - 1 брой по проект към Фонд "Социална
закрила", за нуждите на ОП "Социални услуги" гр. Кубрат;



Газов конвектомат - 2 броя по проект към Фонд "Социална закрила", за
нуждите на ОП "Социални услуги" гр. Кубрат ;



Хладилен шкаф - 2 броя по проект към Фонд "Социална закрила", за
нуждите на ОП "Социални услуги" гр. Кубрат;



Изграждане на детска площадка в с. Бисерци;



Доставка и монтаж на климатик в сграда, където се помещава Съюзът на
инвалидите в България-клуб на хората с увреждания;



Доставка и монтаж на беседка в с. Беловец;



Доставка и монтаж на беседка в гробищен парк - християнска част в гр.
Кубрат;



Контейнер за гробищен парк в с. Беловец;
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Храсторез за нуждите на км. Мъдрево;



Компютърна конфигурация - 2 бр. за нуждите на дейността на
полицейските инспектори и детска педагогическа стая;



Мини техника тип Мотофреза - 15 броя за нуждите на кметствата на
територията на община Кубрат;



Изграждане на детска площадка в с. Точилари;



Изграждане на детска площадка в с. Божурово;



Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатици за нуждите на ДСП –
Кубрат;



Доставка и монтаж на 1 бр. климатик за нуждите на км. Бисерци;



Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала –
Кубрат, Община Кубрат;



Кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП гр. Кубрат и ДСП с. Севар;



Закупуване на специализиран лекотоварен автомобил за нуждите на ОП
"Социални услуги" гр. Кубрат - РА ДФЗ;



Видеонаблюдение по населените места на територията на община Кубрат
- гр. Кубрат;



Специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване Марка
МАН-нов, за разделно събиране на отпадъци на стойност 368 400 лева със
средства от отчисления по ЗУО;



Основен ремонт на Детска градина "Пролет" с. Севар-енергийно
обследване и проектиране с цел кандидатстване по проект;



Климатична система за нуждите на РПУ в гр. Кубрат;



Закупуване на климатик за Детска ясла "МИР" гр. Кубрат;



Дробилка за клони AMULLER PRO BGS;



Моторен мулчер ETESIA DTTILA AК 60;



Изграждане на детска площадка и място за отдих в с. Мъдрево;

През 2021 г. продължи изпълнението на проект "Реконструкция на сградата на
Община Кубрат с цел подобряване на енергийната ефективност" - проект по Програма
за развитие на селските райони 2014- 2020г., Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на
39 / 100

селата в селските райони", Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
През 2021 година се извърши текущ ремонт на уличната мрежа на община
Кубрат на обща стойност 597 018 лв., от които 504 075 лв. с целеви средства, в т.ч.:
1. Текущ ремонт на участък от ул. "Лудогорие" в с. Звънарци - до к-ще с ул.
"Кирил и Методий", по ПМС 348/2019;
2. Текущ ремонт на участък от ул. "Цар Самуил" в с. Севар, по ПМС 348/2019;
3. Текущ ремонт на ул. "Бистрица" - от к-ще с ул. "Хан Аспарух" до к-ще с ул.
"Стара планина" в с. Задруга - от преходен остатък от трансформирана ЦС;
4. Текущ ремонт на участъци от ул. "Бенковски" от к-ще с ул. "Тракия" до край
регулация в с. Беловец;
5. Текущ ремонт на участъци от ул. "Цар Симеон" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до кще с ул. "Хан Омуртаг" в с. Беловец;
6. Текущ ремонт на участъци от ул. "Тича" от к-ще с ул. "Оборище" до к-ще с ул.
"Тимок" в с. Беловец;
7. Текущ ремонт на участъци от ул. "Родопи" от к-ще с ул. "Юрий Гагарин" до кще с ул. "Вихрен" в с. Бисерци;
8. Текущ ремонт на участъци от ул. "Вихрен" от к-ще с ул. "Родопи" до к-ще с ул.
"Бисер" в с. Бисерци;
9. Текущ ремонт на участъци от ул. "Здравец" от к-ще с ул. "Вит" до к-ще с ул.
"Баба Тонка" в с. Бисерци;
10 . Текущ ремонт на участъци от ул. "Еделвайс" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до кще с ул. "Васил Левски" в с. Бисерци;
11. Текущ ремонт на участъци от ул. "Розова Долина" от к-ще с ул. "Юрий Гагарин"
до к-ще с ул. "Вит" в с. Бисерци;
12. Текущ ремонт на участъци от ул. "Освобождение" от к-ще с ул. "Васил Левски"
до регулация в с. Божурово;
13. Текущ ремонт на ул. "Добруджа" от к-ще с ул. "Панайот Хитов" до регулация в
с. Горичево;
14. Текущ ремонт на участъци от ул. "Волга" от к-ще с ул. "Арда" до регулация в с.
Задруга;
15. Текущ ремонт на участъци от ул. "Осми март" от к-ще с ул. "Космос" до к-ще с
ул. "Трапезица" в с. Каменово;
16. Текущ ремонт на участъци от ул. "Райна Княгиня" от к-ще с ул. "Витоша" до с кще с ул. "Лудогорие" в с. Медовене;
17. Текущ ремонт на участък от ул. "Надежда" в с. Мъдрево;
18. Текущ ремонт на участъци от ул. "Добруджа" от к-ще с ул. "Надежда" до к-ще с
ул. "Делиорман" в с. Мъдрево;
19. Текущ ремонт на участъци от ул. "Васил Левски" от к-ще с ул. "Васил Коларов"
до к-ще с ул. "Валентина Терешкова" в с. Равно;
20. Текущ ремонт на участъци от ул. "Валентина Терешкова" от к-ще с ул.
"Бузлуджа" до к-ще с ул. "Н. Парапунов" в с. Равно;
21. Текущ ремонт на участъци от ул. "Средна гора" от к-ще с ул. "Стара планина" до
к-ще с ул. "Витоша" в с. Севар;
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22. Текущ ремонт на участъци от ул. "Витоша" от к-ще с ул. "Средна гора" до к-ще с
ул. "Антон Иванов" в с. Севар;
23. Текущ ремонт на участъци от ул. "Камчия" от к-ще с ул. "Марица" до к-ще с ул.
"Цар Самуил" в с. Севар;
24. Текущ ремонт на участък от ул. "Цар Самуил" в с. Севар;
25. Текущ ремонт на участъци от ул. "Васил Левски" от к-ще с ул. "Надежда" до кще с ул. "Александър Стамболийски" в с. Сеслав;
26. Текущ ремонт на участъци от ул. "Дунав" от к-ще с ул. "Остър меч" до к-ще с
ул. "Ахелой" в с. Сеслав;
27. Текущ ремонт на участъци от ул. "Добруджа" в с. Тертер;
28. Текущ ремонт на участъци от ул. "Цар Самуил" от к-ще с ул. "Цар Калоян" до кще с ул. "Здравец" в с. Точилари;
29. Текущ ремонт на участъци от ул. "Хан Кубрат" от к-ще с ул. "Църковна
независимост" до к-ще с ул. "Детелина" в с. Юпер;
30. Текущ ремонт на участъци от ул. "Стефан Стамболов" от к-ще с ул. "Хан
Кубрат" до к-ще с ул." Цар Симеон" в с. Савин;
През 2021 г. Община Кубрат изпълнява и редица социални проекти, като:
проект „Патронажна грижа + в община Кубрат“ по Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ №: BG05M9OP001-6.002-0125-C01, процедура
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020 г., приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването
на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“; проект „Приеми ме
2015”, проект „Топъл обяд”, и други. Община Кубрат съвместно с Агенция по
заетостта продължава да осигурява работа на лица до 29-годишна възраст, на хора с
увреждания и др. (проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОПРЧР, проект
„Обучения и заетост”, проект „Заетост за теб“). Продължава изпълнението на проект
BG05M9OP001-2.004-0025 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и
родители от уязвими групи в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
През 2021 г. успешно приключи реализацията на следните проекти във връзка с
договори, сключени между Разплащателна агенция-Държавен фонд „Земеделие“ гр.
София, Местна инициативна група Завет-Кубрат гр. Завет и Община Кубрат:
- проект №BG06RDNP001-19.030-0013 „Оборудване и обзавеждане на зала за
силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“;
- проект №BG06RDNP001-19.030-0012 „Доставка и монтаж на кухненско
обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален
патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на
Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“;
- проект № BG06RDNP001-19.060-0001 „Кубрат древен и млад – да пренесем
традициите през времето“;
- Проект «Обзавеждане на спални помещения в ДГ «Първи юни» с. Юпер» - база
в с. Сеслав, Община Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в
ДГ «Здравец» гр. Кубрат – база с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на
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спални помещения и занималня в ДГ «Пролет» с. Севар, община Кубрат;
Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ «Слънчо» с. Бисерци,
община Кубрат».
В процес на изпълнение са следните проекти:
- проект
№BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на Екопътека и
прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции
в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“;
- проект №BG06RDNP001-19.030-0011 „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом
за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“.
През 2021 г. по линия на механизма на личната помощ Община Кубрат осигури
подкрепа на над 130 лица в неравностойно положение, като броят на назначените
асистенти, полагащи грижи за тях, към 31.12.2021 г. е около 130 души.
От 01.01.2021 г. в община Кубрат се разкри нова социална услуга „Асистентска
подкрепа“, представляваща делегирана от държавата дейност. Бяха осигурени работни
места на 50 социални асистенти, които полагаха грижа за над 70 лица в неравностойно
положение.
Настоящият годишен отчет обхваща постигането на целите, свързани с
управлението на Алкин Осман Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на
общинска избирателна комисия № 175-МИ от 04.11.2019 г., през периода 01.01.2021 г.
– 31.12.2021 г.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! „Въздържали се“ няма. С петима „Против“, шестнадесет
гласа „За“, точка втора е приета. Преминаваме към... Г-н Бедиханов!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Искам да обясня защо съм гласувал „Против“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Един отчет – в кавички - „Проформа отчет“. Отчет, в който не се
споменава нищо за най - тежкия проблем, който е в момента за община Кубрат - болницата.
Не се споменава нищо за едни 400 000 /четиристотин хиляди/ лева, които са отпуснати с
ПМС, за справяне с КОВИД /COVID/ кризата. Какво става с тези пари, кога ще се използват,
къде ще се използват – нищо, нищо! Затова съм гласувал „Против“ и просто бях длъжен да
го спомена.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имате си вашите основания, да, така е. Точка втора е приета, колеги.
Преминаваме към точка трета от дневния ред, относно: Годишен отчет за изпълнение на
дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Кубрат за 2021 г. Ще докладва г-жа Женифер Пойраз – зам.-кмет
на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2021 г.
Вносител: Мирослав Йорданов – зам.-кмет на община Кубрат
Докладва: Женифер Пойраз – зам.-кмет на община Кубрат
Зам. - кметът на община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Колеги, да чуем и становища на
комисиите, които заседаваха. Господин Байрактаров, моля за становища на двете комисии Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2021 г.
Вносител: Мирослав Йорданов – зам.- кмет на община Кубрат.
Докладва: Женифер Пойраз – зам. – кмет на община Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, вашето становище да
чуем на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2021 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 5;
„против“ - 1;
„въздържал се“ - 1;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, по точка трета от дневния ред, желаещи
за изказвания? Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 322
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Кубрат е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за
защита на животните и обхваща периода 2021-2025 г.
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за
действие на територията на община Кубрат, за периода 2021-2025 г., цели постигане на
здравословна среда за гражданите, установяване на дългосрочни и ефективни мерки,
които да доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на общината.
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Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със Сдружение
„Германо - българска помощ за животните“- гр. Русе: за залавяне, транспортиране,
кастрация, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на
микрочип и ушна марка, връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени
кучета, издаване на паспорт със снимка за всяко куче с отразени всички извършени
манипулации, въвеждане на информацията за обработените кучета в интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 т. 24 от ЗМСМА във
връзка с чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за 2021 г.
/съгласно Приложение № 1 неразделна част 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 5 (пет),
„въздържал се” – няма.

Приложение № 1
ГОДИШЕН

ОТЧЕТ

за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Кубрат ” за 2021 г.
Съгласно Наредба №22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Кубрат, кметът на общината организира мероприятия за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат
за периода 2021-2025 година. Във връзка с изпълнение на посочените в програмата
мерки, община Кубрат е осъществила следните дейности през 2021 г. :
1. Община Кубрат разполага с приют за безстопанствени кучета, който е в процес
на регистрация.
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2. Община Кубрат е сключила Договор №110 на 11.12.2020 г. със СНЦ „Германо Българска Помощ за Животните“ със срок една година, считано от 01.01.2021 г.
Съгласно сключения договор за 2021 г. от екипа на СНЦ „Германо - Българска
Помощ за Животните“ са проведени общо 11 акции по залавяне, транспортиране,
кастриране, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс,
поставяне на микрочип и ушна марка, връщане по местата им. Обработените
безстопанствени кучета за 2021 г. са 66 бр. За всяка проведена акция по залавяне
на кучета се съставя протокол в 3 /три/ екземпляра.
3. Относно овладяване на популацията на безстопанствените кучета за 2021 г.
Община Кубрат е изразходвала 2303 лв.
4. Регистрация на домашни кучета се извършва съгласно изискванията на Наредба
№ 1 за обществения ред в Община Кубрат. В кампанията участват и кметовете по
населени места, които информират населението и осъществяват контрол за
изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени
животни.
5. За 2021 г. няма осиновени животни.
6. Евтаназирани животни също няма.
7. За 2021 г. в община Кубрат има регистрирани общо 9 бр. домашни любимци
/кучета/. С оглед изключителната важност на проблема, в основата на който е
безконтролното размножаване на кучетата, които имат стопани, общината работи
както по отношение на залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на
безстопанствените кучета по местата им, както изисква Закона за защита на
животните, така и относно регистрацията на домашни кучета.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Въздържали се“ няма. С петима „Против“,
шестнадесет гласа „За“, точка трета е приета от гласувания дневен ред. Преминаваме към
точка четвърта, относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната
среда на територията на община Кубрат през 2021 година. Моля? За отрицателния вот,
обяснение ли?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Още един „Проформа отчет“. Между другото да кажа на публиката,
този отчет е една страничка само. Една страничка за още един наболял проблем на община
Кубрат. Защо в този отчет няма включен, когато вече община Кубрат е осъждана за
безотговорността и за бездействието за тези кучета – нищо! Все едно нищо не е станало.
Отчет - „Проформа. За поредна година нищо няма за приюта, който от две години се строи.
Има отпуснати ПМС - 100 000 /сто хиляди/ лева. Обявявате иначе, все още се строи –
строителни дейности. А отчета е за овладяване на популацията. Овладявана ли е
популацията – не! Затова гласувах „Против“, за отчета от една страница.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Преминаваме към точка четвърта от дневния ред
относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на
територията на община Кубрат през 2021 година. Докладва Женифер Пойраз – зам.-кмет
на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на
община Кубрат през 2021 година.
Вносител: Мирослав Йорданов – Зам.-кмет на община Кубрат
Докладва: Женифер Пойраз – Зам.-кмет на община Кубрат
Зам. - кметът на община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на
комисиите. Господин Байрактаров, нека да чуем становищата на двете 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 от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на Програмата за
опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2021 година.
Вносител: Мирослав Йорданов – зам.- кмет на община Кубрат.
Докладва: Женифер Пойраз – зам. – кмет на община Кубрат.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 6:
„за“ - 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, и вашето становище
да чуем на двете съвместни комисии - Комисията по координация и управление на
стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по
законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение относно: Отчет за изпълнение на Програмата за
опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2021 година.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 7:
„за“ - 6;
„против“ - 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-жо Борисова! Колеги, думата е ваша - въпроси,
становища, желаещи за изказвания? Г-жо Цонева, заповядайте!

НИНА ЦОНЕВА: Може би, тука е момента да дадете отговор на останалите три питания от
докладната на г-жа Петрова, които ние също споделяме.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В края на заседанието ще получим отговор на всички въпроси.
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НИНА ЦОНЕВА: А те са свързани с настоящото, с екологията.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. В края на заседанието. Колеги, други въпроси?

НИНА ЦОНЕВА: Защо в края на заседанието? Да ги зачета ли отново? Ако искате аз ще
задам въпроса пак, аз ги имам. Те са много ясни въпроси. Ще стана. Добре, момент, така.
Малко ме затруднявате, но нищо.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имаме време.

НИНА ЦОНЕВА: Да,но... Първият въпрос: „Считате ли, че е в съответствие със забраната,
предвидена с разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от Наредба № 24 за управление на горските
територии на община Кубрат, изграждането на четири – пет огнища - барбекюта по
протежение на пешеходната пътека в т.нар. „Крайградски парк“ гр. Кубрат?“. Това е първият
въпрос. Така. Следващият е: „Кой и как упражнява контрол за спазването на забраните,
предвидени с разпоредбата на чл. 33 и чл. 34 от Наредба № 24 за управление на горските
територии на община Кубрат относно движението на товарни и пътни превозни средства с
животинска тяга на територията на т.нар. „Крайградски парк“ гр. Кубрат?“. И последният:
„Кой е отговорен за съществуването на не по – малко от осем нерегламентирани сметища на
площи в т.нар. „Крайградски парк“ гр. Кубрат, конкретно в горския район на територията на
несъществуващите Зоопарк и Сграда за настаняване на безпризорни животни/кучета?“. Ето,
задаваме въпросите.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим!

НИНА ЦОНЕВА: Благодаря и аз.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Неби, заповядайте!
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АЛКИН НЕБИ: Да, благодаря! Ще си позволя на г-жа Цонева да ѝ направя една забележка.
Не един път, два пъти споменахте за сесията от двадесет и осми януари /28.01.2022 година/, а
в самото питане - предложение на г-жа Петрова е двадесет и шести януари /26.01.2022
година/. Недейте подвежда общинските съветници. Поне при мен е двадесет и шести
/26.01.2022 година/, при вас може и да е двадесет и осми /28.01.2022 година/ сесията.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Има предварителна информация.

АЛКИН НЕБИ: Да, на двадесети януари /20.01.2022 година/, вече някой знаеше, че сесията
ще бъде на двадесет и шести януари /26.01.2022 година/, докато ние не знаехме кога ще бъде
сесията още. По първият въпрос: „Считате ли, че е в съответствие със забраната
разпоредбата за барбекюта?“. Проектант – архитект - Лилова, разрешително за строеж – г-н
Обрешков, тогавашен главен архитект. Одобрен от Фонд Земеделие чрез „МИГ Завет –
Кубрат“. Срещу тези институции, ако казвате, че те не разбират! Ние само изпълняваме.
Въпросът е вече гражданите дали ще опазят барбекютата и гората, която е наша и което
всичко е наше.

ДИАНА ПЕТРОВА: Може ли?

АЛКИН НЕБИ: Да.

ДИАНА ПЕТРОВА: Има конкретна забрана за палене на огън. Вие сте възложител на
всичките тези поръчки.

АЛКИН НЕБИ: Пак ви казвам...

ДИАНА ПЕТРОВА: За изграждане на проекта, за съгласуване...
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АЛКИН НЕБИ: Проектант – архитект Лилова...

ДИАНА ПЕТРОВА: Когато изградиш на обществено място барбекю, това съставлява
оферта към гражданина: „Запали си огън и си опечи кюфтета“.

АЛКИН НЕБИ: Не на открито, а в самото барбекю.

ДИАНА ПЕТРОВА: Излизат толкова много искри, че пожарите са неизбежни.

АЛКИН НЕБИ: По тая логика в нито една къща не трябва да има барбекю!

ДИАНА ПЕТРОВА: Това ми дава основание да подам сигнал до Противопожарна служба.

АЛКИН НЕБИ: Ваше право е, да.

ДИАНА ПЕТРОВА: Да, и ще го направя.

АЛКИН НЕБИ: Направете го.

ДИАНА ПЕТРОВА: Защото това е нонсенс в гора, в която е забранено да се пали огън, вие
да каните гражданите да палят огън и да пекат кебапчета.

АЛКИН НЕБИ: И ще бъде оповестено, че заради г-жа Петрова, са премахнати барбекютата.
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ДИАНА ПЕТРОВА: Да, разбира се!

АЛКИН НЕБИ: Да, да!

ДИАНА ПЕТРОВА: Гората ми е много важна...

АЛКИН НЕБИ: „Кой и как упражнява контрол за спазването на забраните, предвидени с
разпоредбата относно движението на товарни и пътни превозни средства с животинска
тяга?“. От Община Кубрат, сложена е табела, където „Влизането е забранено“ и в двете
посоки, поставена е табела „Пешеходна алея“ и е уведомена полицията да осъществява
контрол. Вече са глобени три коли. Днеска, издадохме разрешение на двамата пчелари, които
си имат имоти, законни, с определени часове в определени дни, да посещават пчелина си.
„Кой отговаря за съществуването на не по – малко от осем нерегламентирани сметища в
района на Зоопарк и Сграда за настаняване на безпризорни животни/кучета?“. По закон –
Кмета. Кметът отговаря за на нерегламентираните сметища на шестнадесет населени места
плюс Кубрат. Кмета не трябва да спи двадесет и четири часа, за да гледа гражданите, които
пътуват до хижата, кой си хвърля салфетката, кой си прибира боклука. По закон е Кмета,
който има и акт за три населени места, където са посещавани и глобата му е 3 000 /три
хиляди/ лева, лична, не на Общината. По закон е Кмета. А до сградата на безпризорни
животни/кучета, в момента, се ремонтира тая сграда и техният отпадък е техен, те ще си го
изхвърлят. За другите седем, пак Кмета е виновен. Това, че ходите и си хвърляте и вие
отпадъците - гражданите, на всеки клон има по една найлонова кесийка, там пак Кмета е
виновен. Това, че излизат на Дряново си хвърлят – пак Кмета е виновен! Фасовете, които се
хвърлят на улицата – за тях пак Кмета е виновен! Г-жа Цонева!

НИНА ЦОНЕВА: Да, това са три!

ДИАНА ПЕТРОВА: Г-н Неби, омаловажавате и се мъчите така от смешната страна да
гледаме на проблема. Във въпросите си, в питането си нямам предвид отпадъци, изхвърлени
от хора, които обичат да ходят в гората. Имам предвид отпадъци от пластмаса, строителни
материали, изхвърляна покъщнина и ако искате още докато е светло, мога да ви заведа да ви
покажа.
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АЛКИН НЕБИ: Няма такава дефиниция, пътуващи хора, да си хвърлят отпадъците, а има
„нерегламентирани сметища“.

ДИАНА ПЕТРОВА: И понеже, ама вие така казахте „това са наши боклуци“. Не, това не са
наши боклуци!

АЛКИН НЕБИ: Ама, те отвънка не идват. Нашите граждани хвърлят нашия боклук. Наши
граждани са!

ДИАНА ПЕТРОВА: И въпросът е, вие, каква организация ще създадете, да се почиства,
защото същите тези граждани, плащат данъци, такса смет, която да се употреби за тази цел,
да се чисти. Пътувала съм достатъчно и в Рим е много мръсно.

АЛКИН НЕБИ: И в Италия е мръсно.

ДИАНА ПЕТРОВА: Обаче, колкото и да е мръсно в Рим, непрекъснато пишат, че се полагат
усилия, да е чисто. А аз не разбрах, какви са усилията, които вие полагате, за да е чисто.

АЛКИН НЕБИ: Усилията са: Общинско предприятие; два камиона, постоянно работят. На
ден по два курса правят.

ДИАНА ПЕТРОВА: И затова една година не са почистени. Аз ще ви ги снимам и ще ви ги
изпратя и на РИОСВ.

АЛКИН НЕБИ: Така направете. Още една глоба ще имам.

ДИАНА ПЕТРОВА: Щом се налага.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи, колеги? За въпроси? Г-жо Цонева, заповядайте!

НИНА ЦОНЕВА: Аз, само в подкрепа на изказването на г-жа Петрова. Защо има право тя
да зададе този въпрос. Защото лично съм я виждала два – три пъти, толкова пъти съм я
виждала, сигурно е имало повече, в които тя със семейството си, с чувалче изнасят отпадъци
от пътеката, докато нямаше организация за тия найлонови торбички, които казахте и
контейнера, който благодарение на г-н Йорданов – заместник – кмета, който съдейства да се
сложи контейнер до чешмичката.

АЛКИН НЕБИ: Вече го няма.

НИНА ЦОНЕВА: Да, това е ясно. Говоря преди тази ново изградена пътека. Само да
довърша, г-жа Петрова има право да зададе този въпрос, като съвестен гражданин. Само че
тя няма да го каже, аз ще го кажа. А тези найлонови торбички, ги сложиха жените, които
ходят редовно по тази пътека. Те ги сложиха, за да улеснят, хората, които събират
отпадъците, да ги изнасят и за да насърчат по някакъв начин хората, да използват тези
торбички, да изхвърлят там тези дребни неща, за които казахте. Те не са там отпадъци, а се
опитаха да направят нещо. След което бяха доволни, че сложихте контейнера. Просто
обяснявам за торбичките, малко разяснение.

ДИАНА ПЕТРОВА: Те ги изнасяха.

АЛКИН НЕБИ: Изнасяха! През половин метър – торбички! Изнасяха!

НИНА ЦОНЕВА: Нека съвестните да споменаваме тук, а не тези, които... и те заслужават.

ДИАНА ПЕТРОВА: И всички, са упреквани, като безсъвестни.

НИНА ЦОНЕВА: Да, не всички.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Не виждам. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 323
Чл. 79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ регламентира
разработването, приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от
кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4: Програмите за опазване на околната среда
на общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а
кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на
програмата за околна среда /чл. 79, ал. 5/. Отчетите се представят за информация в
РИОСВ.
Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и
изпълняват от кмета на общината за територията на съответната община /чл. 52, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците - ЗУО/ . Те са неразделна част от общинските
програми за околна среда.
Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите
по отпадъците на съответната община се представя пред органа, приел програмите и се
изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите /чл. 52, ал. 9
от ЗУО/.
В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има
изготвени Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2021 –
2027 г., приета с Решение № 169 от Протокол № 14/22.12.2020 г. на Общински съветКубрат, неразделна част от която е Програма за управление на дейностите по
отпадъците на Община Кубрат за периода 2021 – 2027 г., приета с Решение № 168 от
Протокол № 14/22.12.2020 г. на Общински съвет - Кубрат.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 2 и
ал. 9 от ЗУО, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
I. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на дейностите по
отпадъците на Община Кубрат през 2021 г., който е неразделна част от Отчета за
изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община
Кубрат през 2021 г.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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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”- 16 (шестнадесет), „против” - 5 (пет),
„въздържал се” – няма.

Приложение № 1
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ кметът
на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на околната среда на община Кубрат“.
Отчетът за изпълнение на плана за действие заложен в общинската програма за
опазване на околната среда включва информация за степента на постигане на целите на
програмата, резултатът и предприетите мерки. Главна стратегическа цел на програмата
е да се постигнат по-високи стандарти на жизнената среда.
РАЗДЕЛ ОТПАДЪЦИ
Основният приоритет в програмата за управление на отпадъците, която е
неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда е намаляване
или ограничаване образуването на отпадъци. Проблемът с отпадъците се разраства
непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на
съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на
екологична култура.
Събирането и извозването на битови отпадъци се извършва по график от
Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат и Заповед №761/28.10.2021 г. на
кмета на община Кубрат, с която ежегодно до 31 октомври се определят границите на
районите и честотата на сметоизвозване, в които се извършва тази дейност. През 2021 г.
са закупени нови 102 бр. метални контейнери - 1100 л. за разделно събиране на
отпадъци- тип „Ракла“ и 1 /eдин/ брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране
и сметоизвозване и за разделно сметосъбиране.
Декларация по образец за определяне на такса битови отпадъци според
количеството на генерираните отпадъци са подали общо шест учреждения и
предприятия и две училища.
Съгласно законовите изисквания на ЗУО са предприети следните действия:
През годината в периода от 01.09.2021 г. до 01.11.2021 г. е обявена кампания по
разделно събиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли
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от употреба електрическо и електронно оборудване, във връзка с реализиране на договор
за сътрудничество между община Кубрат и „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс
Технорециклираща компания“ АД. През 2021 г. общината е предала отпадъци за
оползотворяване към двете организации.
•общото събрано и транспортирано до площадка за съхраняване и предварително
третиране количество ИУЕЕО и НУБА е 255 кг, както следва:
-200133*- батерии и акумулатори,вкл. в 160601, 160602 или 160603, както и несортирани
батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии-15кг.
-200121*- луминисцентни тръби и други отпадъци,съдържащи живак-40.00кг.
-200136-ИУЕЕО, различно от упоменатото в 200121, 200123 и 200135:
- Категория 2 - Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност,
по-голяма от 100 сm2 - 200.00 кг.
Община Кубрат има въведена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. Събирането и транспортирането на отпадъци от опаковки и отпадъчни
материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло се извършва от
организацията по оползотворяване: „Екопак България”АД. Системата обхваща гр.
Кубрат, където са обособени 17 точки с по три контейнера за разделно събиране – жълт
контейнер – за пластмаса и метал; син контейнер – за хартия и картон и зелен
контейнер – за стъкло и 3 населени места: село Беловец - 5 точки; село Севар – 4 точки
и село Бисерци – 3 точки. Общо 29 точки или 87 контейнери тип „Иглу“.
Община Кубрат има сключен договор с „Екопак България“ АД – гр. София за
разделно събиране на отпадъци от опаковки. Към договор №37от 27.02.2019 г. е
сключен Анекс №1 на 14.03.2021 г. за срок от 2 години.
Извършено е запръстяване от:
- фирма „Серго-Транс 74“ ЕООД с багер на замърсени площи, през м. Август в с.
Мъдрево;
Изпълнени са два проекта финансирани от Национална кампания „Чиста околна
среда - 2021 г.“ на тема: „ Обичам природата - и аз участвам “, съгласно сключен
договор за безвъзмездна помощ между община Кубрат и ПУДООС:
- „Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Юпер“;
- „Възстановяване, зацветяване и озеленяване на градинките пред кметството с
изграждането на паметна плоча в чест на участниците във втората световна
война от село Тертер, община Кубрат”;
РАЗДЕЛ ВЪЗДУХ
С цел намаляване количеството на запрашеност през 2021 г. се извърши
асфалтиране на улици и част от улици в 16-те населени места на територията на
община Кубрат. Общо 29 бр. в 16 населени места:
Населено място
1.

с. Беловец

ул. "Бенковски" - от к-ще с ул. Тракия" до к-ще с ул. "Гео Милев" (край регулация с. Беловец отдясно)

57 / 100

ул. "Цар Симеон" - от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-ще с ул. "Хан Омуртаг"
ул. "Тича" - от к-ще с ул. "Оборище" до к-ще с ул. "Тимок"
2.

с. Бисерци

ул. "Родопи" от к-ще с ул. "Юр. Гагарин" до к-ще с ул. "Вихрен"
ул. "Вихрен" от к-ще с ул. "Родопи" до к-ще с ул. "Бисер"
ул. "Здравец" от к-ще с ул. "Вит" до к-ще с ул. "Баба Тонка"
ул. "Розова долина" от к-ще с ул. "Ю. Гагарин" до к-ще с ул. "Вит"
ул. "Еделвайс" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-ще с ул. "В. Левски"
3. с. Божурово
ул. "Освобождение" - от к-ще с ул. "Васил Левски" до край регулация с. Божурово/новата ОПМ/
с. Горичево

4.

ул. "Добруджа" - от к-ще с ул. "Панайот Хитов" до край регулация на с. Горичево /новата ОПМ/
5.

с. Задруга

ул. "Волга" - от к-ще с ул. "Арда" до край регулация с. Задруга
6. с. Звънарци
ул. "Ивайло" - от к-ще с ул. "Кирил и Методий" до к-ще с ул. "Лудогорие"
ул. "Лудогорие" - от к-ще с ул. "Одрин" до к-ще с ул. "Ивайло"
с. Каменово

7.

ул."8 март" - от к-ще с ул. "Космос" до к-ще с ул. "Трапезица"
с. Медовене

8.
ул. "Райна Княгиня" - от к-ще с ул. "Витоша" до
9.

к-ще с ул. "Лудогорие"
с. Мъдрево

ул. "Надежда" - от к-ще с ул. "Добруджа" до нов асфалт
ул. "Добруджа" - от к-ще с ул. "Надежда" до к-ще с ул. "Делиорман"
10. с. Равно

ул. "Васил Левски" - от к-ще с ул. "Васил Коларов" до к-ще с ул. "Валентина Терешкова"
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ул. "Валентина Терешкова" - от к-ще с ул. "Никола Парапунов" до к-ще с ул. "Бузлуджа"
11. с. Савин

ул. "Стефан Стамболов" - от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-ще с ул. "Цар Симеон"
12. с. Севар

ул. "Цар Самуил" - от к-ще с ул. "Хан Аспарух" до к-ще с ул. "Камчия"

ул. "Средна гора" - от к-ще с ул. "Стара планина" до к-ще с ул. "Витоша"

ул. "Витоша" - от к-ще с ул. "Средна гора" до к-ще с ул. "Антон Иванов"
ул. "Камчия" - от к-ще с ул. "Цар Самуил" до к-ще с ул. "Марица"

13. с. Сеслав

ул. "Васил Левски" - от к-ще с ул. "Надежда" до к-ще с ул. "Ал. Стамболийски"
ул. "Дунав" - от к-ще с ул. "Остър меч" до к-ще с ул. "Ахелой"
14. с. Тертер
ул. "Добруджа" - от новия асфалт до к-ще с ул. "Баба Тонка"
15. с. Точилари

ул. "Цар Самуил" - от к-ще с ул. "Цар Калоян" до к-ще с ул. "Здравец"
16. с. Юпер

ул. "Хан Кубрат" - от к-ще с ул. "Църковна независимост" до к-ще с ул. "Детелина"

РАЗДЕЛ ВОДИ
Територията на гр. Кубрат се обслужва от оператора на ВиК услуги
„Водоснабдяване -Дунав” ЕООД гр. Разград.
РАЗДЕЛ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
Издадена е Заповед №253/27.04.2021 г. във връзка с опазване на липовите
дървета от чупене, кастрене и рязане на клони на територията на общината. При
констатирани нарушения служители на РУП – Кубрат и длъжностни лица при община
Кубрат са издадени 21 акта с 21 наказателни постановления.
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През годината не са постъпили заявления за издаване на удостоверения за
култивирано отглеждане на лечебни растения.
РАЗДЕЛ ПОЧВИ
През 2021 година община Кубрат има сключени договори, както следва:
1. 55 броя договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд с площ- 14504 дка.
2. 126 броя договори за земеделски земи и лозя с обща площ-2626,992 дка.
В договорите са залегнали клаузи, които задължават наемателите да поддържат
предоставените им площи в добро земеделско и екологично състояние, да не допускат
замърсяване с битови и строителни отпадъци. Да спазват забраната за палене на сухи
треви и растителност в наетите от тях пасища, мери и земеделски земи.
РАЗДЕЛ ЕКОСИСТЕМИ
Извърши се декаризация - обработка на тревните площи срещу бълхи и
кърлежи, публична общинска собственост на територията на община Кубрат и
дезинфекция на откритите пясъчници и на съоръженията на детските площадки на
територията на град Кубрат. Проведено е наземно третиране срещу комари в
населените места от община Кубрат.
Съгласно сключения договор за 2021 г. от екипа на Сдружение „Германобългарска помощ за животните“- гр. Русе са проведени общо 11 акции по залавяне,
транспортиране, кастрация, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация срещу
бяс, поставяне на микрочип и ушна марка, връщане по местата на 66 бр. кучета. До
края на 2021 г. в община Кубрат има регистрирани общо 9 бр. домашни любимци
/кучета/. С оглед изключителната важност на проблема, в основата на който е
безконтролното размножаване на кучетата, които имат стопани, общината работи както
по отношение на залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на
безстопанствените кучета по местата им, както изисква Закона за защита на животните,
така и относно регистрацията на домашни кучета.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! „Въздържали се“ няма. С шестнадесет гласа „За“,
точката е приета. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, относно: Одобряване на
Доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на
Община Кубрат за периода 2014 – 2020 г. Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат.
Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ПЕТА:
Одобряване на Доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план за
развитие на Община Кубрат за периода 2014 – 2020 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, г-н Неби! Господин Байрактаров, становища на
двете комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура,
спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Одобряване на Доклад за
резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Кубрат
за периода 2014 – 2020 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище - 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 единодушно
подкрепят така направеното предложение за решение относно: Одобряване на Доклад
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за резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на Община
Кубрат за периода 2014 – 2020 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, относно точка пета от дневния ред? Не
виждам желаещи. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува,
колеги, с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 324
Общинският план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 – 2020 г. е
приет с Решение № 266 от Протокол № 24/31.10.2013 г. на Общински съвет - гр.
Кубрат. Документът е разработен от екип от общински служители, определен със
Заповед № 1121/11.10.2012 г. на кмета на Община Кубрат и е в съответствие с
изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР) към 2013 г. и Правилника за
неговото прилагане, като през периода на действието му при необходимост е бил
актуализирван.
Съгласно действащата нормативна уредба в сферата на стратегическото и
планово осигуряване на регионалното развитие и провежданата у нас регионална
политика (чл. 34, ал. 1 от Закона за регионално развитие), последващата оценка е част
от инструментариума за наблюдение, анализ и оценка на Общинския план за развитие и
се извършва не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото
действие.
Последващата оценка на Общинския план за развитие на община Кубрат за
периода 2014 – 2020 г. е изготвена от Сдружение „Национална асоциация по
прогнозиране и планиране“ (НАПП) съвместно с екип на Община Кубрат. Основен
източник на информация при изготвянето на доклада за резултатите от последващата
оценка е Общинска администрация Кубрат, както и други заинтересовани страни,
имащи отношение към подготовката на стратегическия документ. В него са отчетени
общите условия за изпълнение на плана и в частност промените в социалноикономическите условия в общината, постигнатия напредък по изпълнението на целите
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и приоритетите за развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение,
както и изпълнението на проекти за отчетния период.
Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на
стратегиите и плановете за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и
ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното
осигуряване на регионалното и местното развитие.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет
доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона
местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 1 от Правилника
прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 5, ал. 2, от Правилника
организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат

за
за
за
и

Р Е Ш И:
1. Одобрява Доклад за резултатите от последваща оценка на Общински
план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 – 2020 г. (Съгласно
Приложение № 1 – неразделна част 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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С двадесет и един гласа „За“, точка пета е приета.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред, касаеща: Приемане на годишен ежегоден
Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Кубрат за 2021 година.
Колеги, като чета не мога да виждам, ако може... Г-жо Георгиева, заповядайте!

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Извинявам се. Почивка може ли да направим?
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, може да направим почивка. Колеги, 10-минутна почивка
по предложение.
ОБЯВЕНА Е 10 – МИНУТНА ПОЧИВКА
ОТ 15:20 ЧАСА ДО 15:30 ЧАСА!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, след почивката сме с един по – малко - д-р Яхов. Но явно ще
се включи по - късно. Преминахме към точка шеста, която докладва г-н Неби – кмет на
община Кубрат относно: Приемане на годишен ежегоден Доклад за изпълнение на
Общия устройствен план на Община Кубрат за 2021 г. Заповядайте, г-н Неби – кмет на
община Кубрат!

ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Приемане на годишен ежегоден Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на
Община Кубрат за 2021 г.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби
(Приложено е към настоящия протокол).

прочете предложението за решение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите.
Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Приемане на годишен ежегоден
Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Кубрат за 2021 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо 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 шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Приемане на годишен ежегоден
Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Кубрат за 2021 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Не виждам. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка, колеги...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 325
Настоящия доклад за изпълнението на Общия устройствен план / ОУП / на
Община Кубрат е изготвен на основание чл. 127, ал. 9 от Закон за устройство на
територията и обхваща 2021г.
Общият устройствен план на Община Кубрат е придружен с необходимите
схеми, правила и нормативи за прилагането му и е одобрен с Решение № 555 по
протокол № 53 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Кубрат. Горепосоченото Решение
е публикувано в ДВ бр. 42 от 28.05.2019 г.
По същество той представлява основа за цялостното устройство на територията
на общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото
предназначение на териториите и посоките за развитие на техническата
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инфраструктура, опазването и социализирането на обектите на културно
историческото наследство и необходимите мерки за опазване на околната среда.

-

Изпълнението на общия устройствен план е неразривно свързано
териториалното развитие и инвестиционното проектиране в Община Кубрат.

с

Процедурите по промяна предназначението на поземлени имоти се определят с
подробни устройствени планове /ПУП/, като същите се разрешават и одобряват в
случай, че отговарят на функционалното зониране в ОУП на община Кубрат и
правилата за неговото прилагане.
Настоящият доклад обхваща ежегоден период за отчитане изпълнението на ОУП
на Община Кубрат приет с решение № 555 по протокол № 53 от 28.03.2019 г. на
Общински съвет – Кубрат.
В съответствие с ОУП са разработени подробни устройствени планове на редица
имоти в регулационните граници на гр. Кубрат и в извън урбанизираните територии.
През отчетния период на действие са издадени 19 броя разрешения за изработване на
Подробни устройствени планове (ПУП) или техни изменения а именно:


В землището на с. Бисерци – разрешава изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с
идентификатор 04131.406.19, с възложител „Агроназ 2002“ ЕООД;



В кв. 50 на гр. Кубрат – разрешава изработване на ПУП-ИПР на ПИ с
идентификатор 40422.504.584, с възложител Марин Димитров;



В кв. 20 на с. Медовене – разрешава изработване на ПУП-ИПР на УПИ IX-180 и
УПИ X-178, с възложител Валентин Бойчев;



В кв. 38 на с. Беловец – разрешава изработване на ПУП-ИПР на УПИ V-241, с
възложител Свилен Стоянов;



В кв. 5 на с. Задруга – одобрява ПУП-ИПР на УПИ IX-193 и УПИ X-191/182, с
възложител Цвятко Цвятков;



В кв. 14 на с. Мъдрево – разрешава изработване на ПУП-ИПР на УПИ XXVI – за
общ. обслужване, с възложител Община Кубрат;



В кв. 17 на с. Беловец – разрешава изработване на ПУП-ИПР на УПИ II - 163, с
възложител Ергин Билял;



В землището на с. Севар – разрешава изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с
идентификатор 40422.412.537, с възложител Ебазер Алиев;



В кв. 109 на гр. Кубрат – разрешава изработване на ПУП-ПР на УПИ XIX-1676 и
УПИ I-1673 и ПЗ за УПИ XXIV-1676, с възложител Минчо Минчев и Севгин
Реджебов;
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В землището на с. Юпер – разрешава изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с
идентификатор 86091.607.256, с възложител „Министерство на земеделието,
храните и горите“ и ЕТ „Марад - Тодор Минчев“;



В кв. 36 на с. Савин – разрешава изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ I-99, с
възложител Община Кубрат;



В землището на гр. Кубрат – разрешава изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с
идентификатор 40422.128.9, с възложител Гюлистан Имамов;



В кв. 55 на с. Бисерци – разрешава изработване на ПУП-ИПР на ПИ 621 и ПИ
622, с възложител Мена Мирчева;



В землището на с. Сеслав – разрешава изработване на ПУП-ПП за напорен
водопровод на ПИ с идентификатор 66295.319.29 и ПИ с идентификатор
66295.342.10, с възложител ЗП Хасан Хасанов;



В кв. 58 на гр. Кубрат– разрешава изработване на ПУП-ИПР на УПИ VIII – 1531,
с възложител Кенан Ниази;



В кв. 21 на с. Мъдрево – разрешава изработване на ПУП-ИПР за УПИ II-351 за
ОДО, с възложител Али Сюлейман;



В кв. 9 на с. Севар – разрешава изработване на ПУП-ИПР на УПИ VII-За
търговски нужди, с възложител Община Кубрат;



В кв. 4 на с. Юпер – одобрява ПУП-ПР на УПИ X-45, с възложител Борислав
Атанасов;



В землището на с. Тертер – одобрява ПУП-ПП за част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива на обект: „ Изграждане на кабелна захранваща линия
НН1kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1057 на Път
II– 49 „ Старо село – Задруга “ км 85+270, част от електронна система за
събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база
изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5т. ( Тол ) “, с възложител АГЕНЦИЯ „ ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА “;
За този период Община Кубрат е издала 73 броя разрешение за строеж, като:




по чл. 148 от ЗУТ – 31 броя;
по чл. 147 от ЗУТ – 42 броя;

И в тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 9 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет – Кубрат,
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Р Е Ш И:
1. Приема ежегоден годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план
на Община Кубрат за 2021 г. /Съгласно Приложение № 1 - неразделна част 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:
„въздържал се” – няма.

„за”-

20

(двадесет),

„против”–

няма,

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С двадесет гласа „За“, точката е приета. Преминаваме
към следваща от дневния ред относно: Приемане Програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г. Докладва г-н Неби – кмет
на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА СЕДМА:
Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
Община Кубрат през 2022 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, г-н Неби! Господин Байрактаров, становища на двете
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 седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Приемане Програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Кубрат през
2022 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:
КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:
Гласували от 7:
„за“ – 7;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
комисии - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Приемане Програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Кубрат през
2022 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпроси, колеги, по точката, която е на вашето внимание? Не
виждам такива. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да
гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 326
Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
Общинският съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Кубрат.
На основание чл. 3а, ал. 3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Общински съвет Кубрат,
Проекта за Програмата е публикуван в сайта на Община Кубрат на 03.12.2021 г. за
период от 30 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
В цитирания период е постъпило едно заявление с Вх.№ УД-02-21-1505 /
16.12.2021 г. за закупуване на урегулирани поземлени имоти, а именно:
 УПИ VI-432, кв.38, с. Сеслав, общ. Кубрат, с площ 820 кв.м.
 УПИ V-431, кв.38, с. Сеслав, общ. Кубрат, с площ 715 кв.м.
 УПИ IV-428, кв.38, с. Сеслав, общ. Кубрат, с площ 710 кв.м.
След изтичане на тридесет дневния срок за публикуване на проекта е проявен
интерес за следните имоти:
 ПИ №185, кв. 23, с. Точилари, общ. Кубрат, 500кв. ид.ч. от имот с обща площ
1 517 кв.м.
 ПИ №320, кв. 32, с. Горичево, общ. Кубрат, с площ 1 511 кв.м
 УПИ III-167, кв. 16, с. Звънарци, общ. Кубрат, с площ 1 270 кв.м.
 УПИ III-168, кв. 16, с. Звънарци, общ. Кубрат, с площ 1 190 кв.м.
 Горски имот с идентификатор 65022.346.144 – землище с. Савин, с площ 1 000
кв.м.
 Горски имот с идентификатор 65022.346.145 – землище с. Савин, с площ 1 000
кв.м.
Във връзка с гореизложеното, Програмата в раздел «Б. Имоти, които Община
Кубрат има намерение да продаде през 2022 година» да бъде допълнена с посочените
девет имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 3а, ал. 2 от
Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, Общинският съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат през 2022 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част
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.
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Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

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

Приложение № 1

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КУБРАТ
ПРЕЗ 2022 г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кубрат за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Тя съдържа следните
раздели:
Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни
права или за предоставяне на концесия, дарения;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна
срещу имоти на граждани или юридически лица;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост и способите за тяхното придобиване;
4. Други, определени от Общинския съвет
II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ,
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№
Прогнозен
по
Вид дейност
резултат в
ред
лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.
Отдаване под наем на земеделска земя
600 000
2.
Отдаване под наем на жилища
18 000
3.
Отдаване под наем на помещения
30 000
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4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Отдаване под наем на терени
Всичко от управление на имоти-общинска собственост
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти - общинска собственост
Учредени вещни права
Концесии на микроязовири
Ползване на дървесна от общинските горски територии
Ползване на недървесни горски продукти
Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост
ВСИЧКО ПРИХОДИ
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
За технически дейности – скици, разделяне или обединяване на
имоти, заснемане на имоти и др.
За оценки
За обявления
ВСИЧКО РАЗХОДИ

8 000
606 000
90 000
1 000
5 700
100 000
2 000
178 700
784 700
15 000
6 000
2 000
23 000

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ
ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ
№
по
ред

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
1. Полски пътища за предоставяне по реда на чл. 37в, ал.16 за стопанската
2022/2023 година в землище:
гр. Кубрат – 507 916 кв. м.
с. Беловец – 384 572 кв. м.
с. Бисерци – 376 573 кв. м.
с. Божурово – 173 092 кв. м.
с. Горичево – 139 165 кв. м.
с. Задруга – 50 745 кв. м.
с. Звънарци – 135 594 кв. м.
с. Каменово – 261 194 кв. м.
с .Медовене – 141 717 кв. м.
с. Мъдрево – 526 534 кв. м.
с. Равно – 168 807 кв. м.
с. Савин – 159 172 кв. м.
с. Севар – 442 473 кв. м.
с. Сеслав – 136 593 кв. м.
с. Тертер – 461 941 кв. м.
с. Точилари – 25 584 кв. м.
с. Юпер – 536 900 кв. м.
2. Маломерни имоти, които ще се предложат за отдаване без търг или конкурс
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за стопанската 2022/2023 година в землище:
с. Беловец, ниви – 75 бр., с площ 213 057 кв. м.
с. Бисерци, ниви – 19 бр., с площ 82 215 кв. м.
с. Божурово, ниви - 21 бр., с площ 36 183 кв. м.
с. Горичево, нива – 21 бр., с площ 78 758 кв. м.
с. Задруга, нива – 17 бр., с площ 54 690 кв. м.
с. Звънарци, нива – 16 бр., с площ 63 641 кв. м.
гр. Кубрат, нива – 392 бр., с площ 367 758 кв. м.
с. Медовене, нива – 24 бр., с площ 29 591 кв. м.
с. Мъдрево, нива – 42 бр., с площ 191 804 кв. м.
с. Равно, нива – 44 бр., с площ 84 975 кв. м.
с. Савин, нива – 6 бр., с площ 6 709 кв. м.
с. Севар, нива - 42 бр., с площ 72 109 кв. м.
с. Сеслав, нива – 9 бр., с площ 15 567 кв. м.
с. Тертер, нива – 43 бр., с площ 112 350 кв. м.
с. Точилари, нива – 2 бр., с площ 19 080 кв. м.
с. Юпер, нива – 99 бр., с площ 197 438 кв. м.
с. Каменово, нива – 38 бр., с площ 51 806 кв. м.
3. Имоти от общинския горски фонд, които ще се предложат за разполагане на
пчелни семейства през 2022 година – 35 дка
4. Имоти от общинския поземлен фонд с НТП: лозе, които ще се предложат за
отдават под наем без търг или конкурс за стопанската 2022/2023 година, 740 бр.
– 750 416 дка
5. Имоти от общинския поземлен фонд с НТП: пасища, мери и ливади, които ще
се отдават под наем през 2022 г. по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ за 5 стопански
години – 7 400 дка
6. Имоти от общинския жилищен фонд, които ще се предложат за отдават под
наем през календарната 2022 година:
гр. Кубрат, ул. Витоша № 43, ет.2, апартамент 4 (ид.40422.505.2080.1.44)
гр. Кубрат, ул. Витоша № 39, ет.5, апартамент 13 (ид.40422.505.2080.1.28)
гр. Кубрат, ул. Осми март № 17, вх. Г, ет.4, апартамент 15 (ид.40422.505.1698.1.61)
гр. Кубрат, ул. Осми март № 10, вх. Б, ет.3, апартамент 11 (ид.40422.505.1703.3.31)
гр. Кубрат, ул. Иван Вазов № 4, вх. В, ет.1, апартамент 4 (ид.40422.505.420.7.16)
гр. Кубрат, ул. Иван Вазов № 4, вх. В, ет.1, апартамент 3 (ид.40422.505.420.7.15)
гр. Кубрат, ул. Ген. Гурко № 1, вх. Г, ет.5, апартамент 79 (ид.40422.505.1668.1.79)
гр. Кубрат, ул. Осми март № 17, вх. А, ет.4, апартамент 14 (ид.40422.505.1698.1.14)
гр. Кубрат, ул. Осми март № 17, вх. А, ет.1, апартамент 3 (ид.40422.505.1698.1.3)
7. Имоти от общинския нежилищен фонд, които ще се предложат за отдават под
наем през календарната 2022 година:
гр. Кубрат, ул. “Иван Асен II“ № 4, стая с площ 6 кв. м. в сграда с
ид.40422.505.1419.1
гр. Кубрат, ул. “Цар Освободител“ № 13, с ид. 40422.505.1126.1.79
гр. Кубрат, 6 кв. м. от ид.40422.505.2191
гр. Кубрат, 6 кв. м. от ид.40422.505.3028
гр. Кубрат, 6 кв. м. от ид. 40422.505.2191
гр. Кубрат, гараж с ид.40422.505.1668.1.92
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №1
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №2
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №3
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ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №4
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №5
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №6
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №7
ул. Княз Борис I №22, ет.2, Кабинет №8
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №1
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №2
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №4
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №5
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №6
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №7
ул. Княз Борис I №22, ет.3, Кабинет №8
ул. Княз Борис I №22, ет.4, Кабинет №4
ул. Княз Борис I №22, ет.4, Кабинет №6
ул. Княз Борис I №22, ет.4, Кабинет №7
ул. Добруджа №2, Стая №4
ул. Добруджа №2, стая №9
ул. Добруджа №2, стая №10
8. Незастроени имоти в регулация за земеделски нужди, които ще се предложат
за отдаване под наем през 2022 година
с. Задруга, ПИ №276, кв.3, с площ 965 кв. м.
с. Задруга, ПИ №226, кв.3, с площ 930 кв. м.
с. Задруга, част от ПИ №251, попадащ в УПИ №VIII от кв.7, с площ 960 кв. м.
с. Тертер, УПИ №II-211, кв.19, с площ 1 013кв. м.
с. Горичево, УПИ №II-34 от кв.3, с площ 854 кв. м.
с. Горичево, УПИ №VII-39 от кв.3, с площ 785 кв. м.
с. Горичево, УПИ №VI-48 от кв.4, с площ 880 кв. м.
с. Горичево, УПИ №Х-55 от кв.4, с площ 890 кв. м.
с. Горичево, УПИ №XI-56 от кв.4, с площ 890 кв. м.
с. Божурово, УПИ №X-133, кв.5, с площ 899 кв. м.
с. Севар, ПИ №684 попадащ в УПИ №XIX-„За озеленяване“, кв.66, с площ 706 кв. м.
с. Севар, ПИ №686 попадащ в УПИ №XIX-„За озеленяване“, кв.66, с площ 677 кв. м.
с. Севар, ПИ №687 попадащ в УПИ №XIX-„За озеленяване“, кв.66, с площ 382 кв. м.
с. Савин, УПИ №XII-234, кв.44, с площ 920 кв. м.
с. Савин, УПИ №XIV-230, кв.44, с площ 1 060 кв. м.
с. Савин, УПИ №XIII-220, кв.45, с площ 1 135 кв. м.
с. Савин, УПИ №XIV-217, кв.45, с площ 1 045 кв. м.
с. Савин, УПИ №V-222, кв.45, с площ 950 кв. м.
с. Юпер, ПИ №145, кв.32, с площ 745 кв. м.
с. Юпер, УПИ №XIII-259, кв.2, с площ 600 кв. м.
с. Юпер, УПИ №VIII-350,351, кв.40, с площ 740 кв. м.
с. Юпер, УПИ №Х-375, кв.60, с площ 925 кв. м.
с. Юпер, УПИ №XI-375, кв.60, с площ 1 015 кв. м.
с. Равно, УПИ №IV-102, кв.5, с площ 1 500 кв. м.
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
землище с. Мъдрево, имот с ид. 49518.332.175,извън регулация, площ - 3 409 кв. м.
с. Равно, кв. 50, ПИ №IX-139, имот в регулация, площ – 850 кв. м.
с. Равно, кв. 50, ПИ №X-139, имот в регулация, площ – 840 кв. м.
с. Севар, кв. 59, УПИ №I-143, имот в регулация, площ – 1 190 кв. м.
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с. Севар, с. Севар, кв. 59, УПИ №I-143, имот в регулация, площ – 1 190 кв. м.
с. Бисерци, кв. 58, ПИ №687, имот в регулация, площ – 810 кв. м.
с. Сеслав, кв. 11, УПИ №III-201, имот в регулация, площ – 665 кв.м.
с. Сеслав, кв. 38, УПИ №VI-432, имот в регулация, площ – 820 кв.м.
с. Сеслав, кв. 38, УПИ №V-431, имот в регулация, площ – 715 кв.м.
с. Сеслав, кв. 38, УПИ №IV-428, имот в регулация, площ – 710 кв.м.
с. Точилари, кв. 23, ПИ №185, имот в регулация, площ 500кв.м. (целия с площ 1 517
кв.м.)
с. Горичево, кв. 32, ПИ №320, имот в регулация, площ 1 511 кв.м.
с. Звънарци, кв. 16, УПИ №III-167, имот в регулация, площ 1 270 кв.м.
с. Звънарци, кв. 16, УПИ №III-168, имот в регулация, площ 1 190 кв.м.
землище с. Савин, горски имот с ид. 65022.346.144, площ 1 000 кв.м.
землище с. Савин, горски имот с ид. 65022.346.145, площ 1 000 кв.м.
В. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ КАТО НЕПАРИЧНА
ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

няма
Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

с. Беловец, кв. 14, УПИ №I, ПИ №848
Д. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
няма
Е. ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022
ГОДИНА

няма
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
№ по ред

Описание на имотите
няма

Способ на придобиване

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ
№ по ред

Описание на имотите
няма

Способ на придобиване

VІ. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
№ по ред

Описание на имотите
няма

Способ на придобиване

VIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост.
По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през
годината.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет и един гласа „За“, точката е приета.
Преминаваме към точка осма от дневния ред относно: Откриване на пенсионерски клуб
“Лудогорие“ и пенсионерски клуб „Просвещение – Кубрат“ и предоставяне на
помещение за членовете им. Докладва г-жа Пойраз – зам. - кмет на община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ОСМА:
Откриване на пенсионерски клуб “Лудогорие“ и пенсионерски клуб „Просвещение –
Кубрат“ и предоставяне на помещение за членовете им.
Докладва: Женифер Пойраз – зам. - кмет на община Кубрат
Зам. - кметът на община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Пойраз! Колеги, моля за становища на
комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Откриване на пенсионерски клуб
“Лудогорие“ и пенсионерски клуб „Просвещение – Кубрат“ и предоставяне на
помещение за членовете им.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем - Комисията
по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
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(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 от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Откриване на пенсионерски клуб
“Лудогорие“ и пенсионерски клуб „Просвещение – Кубрат“ и предоставяне на
помещение за членовете им.
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, относно точка осма от дневния ред? Г-н
Белинов, заповядайте!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз имам въпрос към г-н Кмета! Поех ангажимент към г-жа
Димитрова, която е председател на сдружение клуб „Просвещение – Кубрат“. Най-вероятно
при него има заявление, подписка и график. Въпросът ми е, защо е отказал, примерно на
госпожата, те да ползват клуба всеки вторник от 09:00 часа до 12:00 часа? Ако може да
отговори. Най - вероятно е запознат със заявлението, с подписката от петдесет и един
членове на това сдружение и график, който са приложили към това нещо.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Заповядайте, г-н Неби!

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! При мен също има подписка и от другия клуб с лидера им
Сталин /Сталин Атанасов/. При мен подписката и графикът е за сряда. На комисиите чух, че
искат вече да е вторник. На никого нищо не е отказано. Без решение на Общински съвет
няма как да стане, да се отдаде. На комисиите, понеже вие не идвате на комисиите,
дискутирахме този въпрос. Ще поканя и двамата и ще стигнем до консенсус. Вторник –
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вторник, 09:00 часа – 09:00 часа, 10:00 часа - 10:00 часа. Двамата трябва да се разберат.
Тогава ще издадем заповед въз основа на решението на Общински съвет – единият клуб да го
ползва от 09:00 часа до 12:00 часа, другия през другото останало време. Въпросът беше за
един час. Едните казват от 09:00 часа до 12:00 часа, другите казват от 10:00 часа до 13:00
часа. Едните казват сряда, сега вече промениха да е вторник, но не е отказвано. При мен има
график от сряда.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: На това сдружение ли?

АЛКИН НЕБИ: Да. Тука беше преди един месец горе - долу.

НИНА ЦОНЕВА: Аз имам копия, ако искате. Пише вторник.

АЛКИН НЕБИ: Пак казвам, на никого не е отказано. Сега вторник или сряда няма значение.

НИНА ЦОНЕВА: Ако може да го разпратите все пак до колегите общински съветници.

АЛКИН НЕБИ: Двамата ще бъдат поканени, ще стигнат до консенсус. Както прочетохте,
това са наши граждани, наше помещение - общинско и го отдаваме безвъзмездно. Не е
отказвано и няма да бъде отказано. Слушам ви, г-н Бедиханов!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Кмете, казвате: „ще ги поканим да се разберат“, те, ако можеха
да се разберат, нямаше да стигнат до тук. Това значи ли, че вие не можете да се справите...

АЛКИН НЕБИ: Ние тука вземаме решение единствено да отдадем клуба.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Само да се доизкажа.
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АЛКИН НЕБИ: Да.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Само да се доизкажа, защото там в решението е Кмета да направи
график. Искате ли да направим предложение Общинския съвет да направи тоя график, щом
вие не можете. Става въпрос за три часа на седмица за единия клуб, а през останалото време,
да е на другия клуб. Става въпрос само за три часа.

АЛКИН НЕБИ: Пак отклонявате темата с „щом вие не можете“, никой не е казал, че няма
да направя график. В момента вземаме решение единствено да се отдаде помещението и
възлагате на Кмета да направи график. На следващо заседание, ако не мога да направя
график, ще вземе решение Общински съвет.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вие, поемате ангажимент на другата сесия да кажете, че това
ще стане.

АЛКИН НЕБИ: Да.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Това ли трябва да отговорим на госпожата? Това ме
интересува.

АЛКИН НЕБИ: Това ще отговорим и на двамата - и на Сталин, и на госпожата – на Дяна
Златева. Нали ви казвам, ще бъдат поканени, все ще стигнем до един консенсус.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И вие смятате, че те двамата ще се разберат, така ли?

АЛКИН НЕБИ: Да.
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Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Ако не се разберат?

АЛКИН НЕБИ: Общинският съвет ще вземе решение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги! Предложението за решение е за откриване на
пенсионерските клубове, защото, това все още не е направено от Наредбата и няма как да се
помещава в това помещение като цяло. За графика, както стана ясно, ще бъдете оповестени
за това. Г-жо Цонева, заповядайте!

НИНА ЦОНЕВА: Ако имаше точка разни, всичко това щеше да бъде отнесено там. Понеже
няма точка разни и понеже това касае клубовете, затова ние го представяме тук. Господинът,
другият, значи има две Заявления, едното е до Общински съвет – другото е до г-н Кмета. И
двете подписки, са придружени с писмо – обосновка, което показва, че жените, които го
правят имат уважение към вас, изтъквайки и най-малката подробност. Не знам другата
подписка, не омаловажавам никого, но понеже я няма на наше разположение, не знам дали тя
е придружена с обосновка, защо не ги искат. Аз още веднъж казвам, няма да им зачета
имената, защото не считам, че е правилно да четем тука някакви списъци и някакви имена.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не. Точно така.

НИНА ЦОНЕВА: Разбира се, че няма да го направя. Но, ако погледнете още един път г-н
Кмете, понеже сме от едно поколение, мога да изредя поне десет ваши учителки. Не само, че
те не трябва, унизително е да идват при вас, не само, че трябва да се съгласите, а вие трябва
да отидете да ги питате, да им целунете ръка и да ги питате, какво още може да направите за
тях. Защото, това е най-малкото, което може да направите за тях. Благодаря!

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Може ли аз?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте!
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ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Може ли да се опитам да отговоря на въпроса
ви? Тъй като и двете заявления за откриване и даване на разрешение за ползването на
общинско помещение, са постъпили при мен. Спорът беше между двата клуба - две
заявления има при нас, наистина постъпили. Спорът беше в графика. Тъй като се опитахме
първо, да започнем в обратния ред, да уточним дните за събирания, часовете. Не се стигна до
такова разбиране, забавихме с месец почти и влезе на тази сесия предложението за отдаване
на помещението. Следващата стъпка, както каза Кмета е издаване на заповед. В заповедта,
ще бъде направен опит, още веднъж – спорът е за един час между двата клуба.

НИНА ЦОНЕВА: Ама не е ли унизително и смешно?

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Смешно е! Да, смешно е!

НИНА ЦОНЕВА: Въобще не говорим за това, ако имаше точка разни, там щяхме да я
коментираме темите. Днес точка разни няма и се налага...

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Аз не виждам нужда да е в точка разни, след
като той е точка от дневния ред - отдаването на помещението.

НИНА ЦОНЕВА: Добре, супер!

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: В момента гласуваме отдаване на
помещението, а не на графика.

НИНА ЦОНЕВА: Идеално! Благодаря ви!

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА /Мл. експерт „ОС“/: Графикът е въпрос за разбирателство между
двата клуба и аз вярвам, че ще го постигнем! Просто ще се направи съвместна среща с
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двамата председатели на пенсионерските клубове и това ще се уреди. Формален въпрос е,
който смятам, че ще намери решение. Значи стигна до вас, заради факта, че се забавихме с
един месец.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други, въпроси, колеги?

/ ПОСЛЕДВАХА КОМЕНТАРИ МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО
ТОВА В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА ПРОСВЕЩЕНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДВАТА
КЛУБА. СЪЩО ТАКА ПОСЛЕДВА ДИАЛОГ МЕДУ ТЯХ И КМЕТА, БЕЗ ДА ИМ Е
ДАДЕНА ДУМАТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - КУБРАТ – Г-Н
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ! /

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, с това решение и двата клуба, ще са регистрирани по нашата
Наредба и възлагаме на Кмета да намери благоприятна среда и да отчете това на Общинския
съвет. Както каза и на следващо заседание, това може да се случи.

НИНА ЦОНЕВА: И дефиниция ще дадем за „Интелектуалец“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може да го направите, да.

НИНА ЦОНЕВА: Да дадем и дефиниция на следващото заседание. Недейте сега ме
подценява, моля ви се! С това си изкарвам хляба.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други желаещи? Не виждам желаещи. Гласуването е
поименно...

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

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

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 327
С решение № 67 по Протокол № 6 от 29.04.2020 г. на Общински съвет Кубрат е
приета Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и
клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат. В съответствие с
изискванията на чл. 5, ал. 3 са постъпили две заявления с вх. №№УД-02-19-2122 /
22.12.2021 г. и УД-02-19-26 / 05.01.2022 г. за откриване на клубове и предоставяне на
помещения за ползване от членовете на пенсионерски клуб „Лудогорие“ и клуб
„Просвещение – Кубрат“, където те да споделят интересите си, осъществяват социални
и културни дейности. Заявлението на клуб „Лудогорие е подкрепено с подписите на 31
от членовете му, а 51 са пенсионерите от клуб „Просвещение – Кубрат“ включени в
подписката към заявлението.
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 32, клубовете се откриват с решение на
Общински съвет – Кубрат. Чл. 6, ал. 1 от Наредбата указва, че помещенията се
предоставят безвъзмездно на клубовете също с решение на Общинския съвет.
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Създаването на условия, хората от третата възраст да участват в обществения
живот и осъществяват социални контакти се осъществява със сътрудничеството на
общинската администрация. Възрастните хора се нуждаят от социална интеграция, те
имат своите специфични потребности и нужда от срещи, организиране на културни
програми и чествания. Затова разкриването и на двата клуба обединяващи хора с
различни интереси, в който те да споделят част от своето ежедневие и емоции и да
водят културен живот, е целесъобразно.
На своята територия в гр. Кубрат, Община Кубрат не притежава достатъчно
свободни подходящи помещения за отдаване за безвъзмездно ползване. При липса на
свободни помещения, клубовете ползват общо помещение по утвърден от кмета на
общината график – чл. 6, ал. 2 от Наредба №32. Считам, че подходящо за нуждите на
посочените два клуба помещение, е имот частна общинска собственост с площ 231,46
кв.м, с предназначение „За култура и обществени дейности“, находящ се в гр. Кубрат,
улица Цар Освободител №1 с идентификатор 40422.505.1126.2.50 (четири нула четири
две две, точка, пет нула пет, точка, едно едно две шест, точка, две, точка, петдесет).
Помещението е оборудвано и обзаведено и на този етап не се нуждае от ремонтни
дейности.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, чл. 39, ал. 1 и ал. 3, т. 2, от Наредба №4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, чл. 5 ал. 1 и ал. 2 и
чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските
клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат, Общински
съвет Кубрат
Р Е Ш И:
1. Разкрива Клуб „Лудогорие“ с цел интегриране и сближаване на всички
пенсионери от града.
2. Разкрива Клуб „Просвещение – Кубрат“ с цел обединяване творческия,
интелектуалния и духовен потенциал на пенсионерите, работили в областта на
просветата, здравеопазването и културата.
3. Предоставя на двата клуба безвъзмездно общински имот - частна общинска
собственост с административен адрес: гр. Кубрат, улица Цар Освободител №1, с
площ 231,46 кв.м., с предназначение „За култура и обществени дейности“, с
идентификатор 40422.505.1126.2.50 (четири нула четири две две, точка, пет нула
пет, точка, едно едно две шест, точка, две, точка, петдесет ), за който е съставен
АЧОС №35 от 19.06.1997 г.
4. Възлага на Кмета на община Кубрат да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 21 (двадесет и един), „против”–
няма, „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Единодушно регистрирахме двата клуба и
предоставихме възможност за среща да се разберат. Преминаваме към точка девета относно:
Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето предназначение. Докладва
Женифер Пойраз – зам. - кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Утвърждаване на списък на общинските жилища по своето предназначение.
Докладва: Женифер Пойраз – зам. - кмет на община Кубрат
Зам. - кметът на община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, становища на двете
комисии, които заседаваха - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Утвърждаване на списък на
общинските жилища по своето предназначение.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 6:
„за“ - 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо 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 девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Утвърждаване на списък на
общинските жилища по своето предназначение.
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: Колеги, думата е ваша! Не виждам желаещи. Гласуването е
поименно...

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

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

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 328
Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 14 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища
ежегодно, в срок до 31 март със свое решение Общински съвет - Кубрат определя броя,
вида и местонахождението на жилищата за отдаване под наем, резервните и
ведомствените.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 42, ал.
1 и ал. 2 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 и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 14 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища,
Общинският съвет – Кубрат,
Р Е Ш И:
I. Утвърждава списъка на общинските жилища по своето предназначение, както
следва:
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СПИСЪК
на общинските жилища по предназначение
2022 г.
А. Жилища за отдаване под наем –
Жилища за отдаване под наем ( чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 14)
1. ул. „Осми март” № 1 А, вх. Б, ап.20 (двадесет)
№40422.505.1203.1.20
2. ул. „Ген. Гурко” № 1, вх. Б, ап.31 (тридесет и едно)
№40422.505.1668.1.31
3. ул .„Ген. Гурко” № 1, вх. В, ап.59 (петдесет и девет)
№40422.505.1668.1.59
4. ул. „Ген. Гурко” № 1, вх. Г, ап.79 (седемдесет и девет)
№40422.505.1668.1.79
5. ул. „Осми март” № 10, вх. А, ап.3 (три)
№40422.505.1703.3.3
6. ул. „Осми март” № 10, вх. А, ап. 13 (тринадесет)
№40422.505.1703.3.13
7. ул. „Осми март” № 10, вх .Б, ап. 3 (три)
№40422.505.1703.3.23
8. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 6 (шест)
№40422.505.1703.3.26
9. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 11 (единадесет)
№40422.505.1703.3.31
10. ул. „Осми март” № 10, вх. Б, ап. 14 (четиринадесет)
№40422.505.1703.3.34
11. ул. „Осми март” № 17, вх. А, ап. 3 ( три)
№40422.505.1698.1.3
12. ул. „Осми март” № 17, вх. А, ап. 6 (шест)
№40422.505.1698.1.6
13. ул. „Осми март” № 17, вх. А, ап. 14 (четиринадесет)
№40422.505.1698.1.14
14. ул. „Осми март” № 17, вх. Г, ап. 15 (петнадесет)
№40422.505.1698.1.61
15. ул. „Ст. Караджа” № 1, вх. А, ап. 5 (пет)
№40422.505.420.5.5
16. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 3 (три)
№40422.505.420.3.3
17. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 10 (десет)
№40422.505.420.3.10
18. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап.11(единадесет)
№40422.505.420.3.11
19. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 15 (петнадесет)
№40422.505.420.3.15

с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
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20. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 18 (осемнадесет)
№40422.505.420.3.18
21. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. А, ап. 19 (деветнадесет)
№40422.505.420.3.19
22. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 1 (един)
№40422.505.420.7.13
23. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 4 (четири)
№40422.505.420.7.16
24. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 10 (десет)
№40422.505.420.7.22
25. ул. „Витоша” № 37, ап. 8 (осем)
№40422.505.2080.1.8
26. ул. „Витоша” № 39, ап. 13 (тринадесет)
№40422.505.2080.1.28
27. ул. „Витоша” № 39, ап. 14 (четиринадесет)
№40422.505.2080.1.29
28. ул. „Витоша” № 41, ап. 1 (едно)
№40422.505.2080.1.31
29. ул. „Витоша” № 43, ап. 4 (четири)
№40422.505.2080.1.44
30. с. Юпер, ул. „Климент Охридски” № 2, вх. Б, ап. 5
31. с. Тертер, ул. „Яне Сандански” № 4
32. с. Божурово, ул. Ал. Антонов № 9

с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.
с идент.

Б. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ( чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата)
33. ул. „Иван Вазов” № 4, вх. В, ап. 3 (три)
№40422.505.420.7.15

с идент.

В. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА ( чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата)
34. ул. „Княз Борис I” № 11, бл. № 5, вх. А, ап. 7(седем)
с идент.
№40422.505.2179.1.64
Г. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ( чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредбата)
Няма.
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”- 21 (двадесет и един), „против”–
няма, „въздържал се” – няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“, точка девета е приета, колеги.
Преминаваме към отговор на питането на г-жа Петрова. Ще поканя д-р Балканджиева за
разяснение относно състоянието на болницата и разбира се, ако може да отговори на част от
питанията, които са предоставени. Заповядайте, д-р Балканджиева!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет – Кубрат, Уважаеми г-н Неби – кмет на
община Кубрат, Уважаеми заместник – кмет и гости, които са на заседание на Общинския
съвет – Кубрат. Въпросите, които са отправени с питането от г-жа Диана Петрова, не са
конкретно към мен, но като временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ –
Кубрат“ ЕООД, просто искам да съобщя към момента за болницата, че функционира
поетапно. От двадесети декември /20.12.2021 година/, след това на четиринадесети –
осемнадесети януари /14.01.2022 година – 18.01.2022 година/, са сключени анекси с РЗОК продължение на договора с тях. Към момента функционира: „Клинична лаборатория“;
„Образна диагностика“; „Микробиология“; „Патоанатомия“; също така „Вътрешно
отделение“ с КОВИД /COVID/ сектора от петнадесет легла, „Хирургично отделение“ и в
момента тече процедурата по сключване на анекс за „Детско отделение“. Временно са
спрени дейността на „АГ – отделение“ и на „Нервно отделение“, поради обективни причини.
Така че искам да ви успокоя, че болницата към момента работи и има двадесет и шест
лекари, работещи в болницата. Като до момента преминали пациенти и през отделенията, са
тринадесет, които са изписани. Лежащо болни към момента са петнадесет и продължаваха да
се приемат пациент. През „Клинична лаборатория“, са преминали петстотин деветдесет и
шест пациенти към днескашна дата – 28.01.2022 година. През „Образна диагностика“ –
двеста и осемнадесет пациенти; „ТЕЛК“ – сто двадесет и шест; „Микробиология“ – сто
тридесет и четири пациенти. Има сключен анекс за осемдесет клинични пътеки, като общо са
били сто и една клинични пътеки, които са към „АГ – отделение“ и „Нервно отделение“,
които за в бъдеще очаквам да бъде подписан анекс за тези отделения. Нещо друго, ако ви
интересува, да питате. Засега финансовото състояние е стабилно. Очакваме приходи от РЗОК
по договора, също така и от Министерството и по други дейности, като „Зеления коридор“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Балканджиева. Г-жо Петрова, заповядайте!

ДИАНА ПЕТРОВА: Дами и господа общински съветници. Първо искам да ви кажа какво е
„Истина“ според определението - Истина е съответствието с действителността. Въпросът ми
е към Общинският съвет и се срамувам безкрайно много, от това, което направиха,
гласувалите „За“ решението от месец ноември, защото то не държи сметка за нуждите на
местната общност. Нищо не налагаше смяна на стария управител и избирането на нов. И
когато единадесет лекаря ви кажат, че си подават оставката, тези хора бива да бъдат чути. За
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първи път участвам в Общинския съвет и впечатленията ми, непосредствени, са, че вие не
желаете да чуете никой! Вие се придържате към принципа, че всяка крива успоредна на
вашата е права. Вие не дадохте отговор на въпроса, ако на предишния медицински управител
е изтекъл срока на договор, каква е вашата оценка за неговата дейност. Това, което в момента
имаме, като общинска болница, е очевидно на едно ниво, което съответства на европейски
клас лечебно заведение и сравнението с другата част от сградата, прави нещата очевидни.
Когато приключиш с някой, бива да му кажеш „Благодаря“. В момента, в който му кажеш
приключваме договорните отношения с тебе, му дължиш оценка. Защото вие след това ще
продължите и с други хора. Аз никога не бих кандидатствала за работа, като управител на
общинско дружество, защото Общински съвет – Кубрат, не може, не умее да оцени това,
което е направено и да каже „Благодаря“! След като местните лекари не желаят да работят
под управлението на д-р Балканджиева, вие им дължахте обоснован отговор, защо вие
залагате на този специалист. Нито едно от изказванията не дава отговор на този въпрос. Аз
съм се запознала с Протоколите и трябва да ви кажа, че на мен ми е тъжно, защото така не
бива да изглежда Протокол на Общински съвет. Кметът на града, казва: „ Да, благодаря
Уважаеми общински съветници, Уважаеми Председател на Общински съвет – Кубрат,
Заместник кметове, Кметове по населени места, доктори, сестри, обслужващ персонал и
граждани, Уважаема медия. Има едно предложение, което е сведено до знанието на
Общинския съвет, където договорът на лицето „Х“ изтича и се предлага до конкурс лицето
„Y“. Общинският съвет е принципал на общинските предприятия и той решава. Имаме
предложения, те ще бъдат подложени на гласуване. Нищо лично към никого, нищо лично
към доктори, сестри, санитарки, нищо лично казвам. Но все пак казвам, един договор изтича
и трябва да се вземе решение от Общинския съвет, който е отговорен за всички общински
предприятия.“ Ако това е вярно, отговорния Общински съвет още към месец януари 2021
година, трябваше да обяви конкурс. Сключвайки договор с временно изпълняващ д-р
Мичева, защото трябва да се приведе в съответствие със закона управлението на
дружеството, още през месец януари. Така, както сега го направихте в рамките на двадесет и
четири часа, трябваше да го направите и тогава. Слушам обяснения и понеже истината е
много важна. Тя истината винаги е една. Много трудно подлежи на установяване, но
истината винаги е една! Тези единадесет човека – специалисти, които са носили отговорност
толкова години и са осигурили просперитета на лечебното заведение, не желаят да работят с
д-р Балканджиева, защото същата в качеството си на управител на „Медицинския център“,
причини неговата ликвидация. Не поради фалит, трябва да правите разлика между фалит и
липса на търговска дейност, липса на медицински услуги. „Медицинския център“ - Кубрат,
съществува година и половина, защото госпожата казва: „има документи“. Извадете ги тия
документи. И ще се види как този „Медицински център“, беше обезкървен. Година и
половина, д-р Балканджиева и още двама нейни близки, работещи в „Медицинския център“,
получаваха заплатите си, продавайки обществен ресурс. И затова няма никакво значение, аз,
какво си мисля за д-р Балканджиева. Има значение, какво си мислят колегите ѝ за нея. И ако
те не искат да работят с нея, вие трябваше да ги чуете. Вие трябваше просто да ги чуете! А не
да правите излишни движения. Защото, в кризата, която изживява всяко едно българско
семейство, с реално боледуващи, застрашени от боледуване, вие не само, че не я
управлявате, вие я създавате, вие я задълбочихте. Два месеца всеки един от живущите на
територията на община Кубрат, включително и община Завет, са лишени от възможността,
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като здравно осигурени лица да ползват болнична помощ и грижа. Няма къде да влезеш, една
система с обезболяващи да ти включат. Няма къде един абсцес и едно възпаление, да бъде
излекувано. И тези неща, които тука отчитате, нямат нищо общо с действителността. Никой
досега на вас и пред обществото на града, не каза колко струва издръжката на болницата.
Тази болница трябва да прави оборот, който да осигури 300 000 /триста хиляди/ от
медицинска дейност, услуги и от плащания, които допълнително Държавата осигурява, за да
осигури издръжка на необходимата дейност, присъщи разходи, за лекарства, ток, вода и
фонд работна заплата. През последните два месеца, кубратската болница, няма и не може да
реализира собствената си издръжка. Колко пъти Общинския съвет ще осигури възможност,
ще кредитира или ще осигурява пари за плащане на тези възнаграждения, които се
договарят. Из града се говори 8000 /осем хиляди/ на един лекар, 6 000 /шест хиляди/ на
рентген, че той - 6 000 /шест хиляди/ не може да изработи тоя човек посмъртно, за да ги
вземе. Защото, този район има определен капацитет. Той не може да произведе триста болни,
той може да произведе, той може да даде сто болни, колкото и пътеки да има, и колкото и да
няма. Така че пак остава въпросът за това, че ако тези пари ще ги осигурявате чрез продажба
на обществен ресурс, аз, като гражданин на Кубрат, няма да го позволя. Аз, всяка сесия, ако
трябва ще идвам и ако чуя, че се продава общинско имущество, за да се включват сумите в
трудови възнаграждения на който и да било, аз ще бъда „против“ и ще сезирам, който е
необходимо. Защото, с мълчанието си, ние се превръщаме в съучастници, все едно се
съгласяваме. Аз не съм съгласна с това. В тази болница е финансирано изграждането ѝ от
Държавния бюджет, за да служи на хората. Абсолютно по документи е прехвърляна като
общинска собственост. Нищо Община Кубрат, не е вложила в общинската си болница.
Нищо! В тази болница, влагаме ние - здравноосигурените, които ползваме услугите ѝ. Който
иска там, общински съветник ходил в Русе само да ползва, друг ходил във Варна, ние се
задоволяваме с кубратската болница. Но искаме в нея да има всичките отделения.
„Лабораторията“ сама по себе си, не ни върши никаква работа. За петнадесет пациента,
„Лабораторията“, не върши работа. Да ангажираш ортопед, който да работи само касов
пазар, също не е дейността на общинската болница. Просто, каквото и да обещавате, някой
ще трябва да го изработи, за да получи възнаграждението си. Защото Община Кубрат, както
казах, Общинския съвет, не е изработил политика, не е казал, какво очаква от общинското си
дружество и какво съответно ще инвестира в него, за да даде параметрите, по които
кандидатите на конкурса, де си направят бизнес - програмата. Ти първо трябва да заложиш
цели и да поставиш задачи и тогава да провериш пет участника в конкурса, какво предлагат,
относно постигането на тези цели. В Общинския съвет имате един специалист, който може
адекватно да ангажира становище, но вие и него, освен, че не чухте, подалите си оставка
лекари и него не чухте. Един лекар с убедителна практика, с професионализъм, с
компетентност, който знае колко струва издръжката на болницата и какво трябва да
съществува, за да се осигури баланс между приходи и разходи. Д-р Белинов е подминаван в
изказванията му – пълно игнориране. Защото може би вашият професионален капацитет,
експертизата ви, позволява да вземете отношение по въпроса. И затова понеже след като
гласувахте и си ръкопляскахте, точно като на театрално представление, но бих казала, че
ансамбъла, трупата не беше много добра. Аз, сега предлагам всичките тези, защото и по
списък ще ги прочета: Алисе Незирова, Джелил Исмаилов, Ерхан Байрактаров, Ерхан
Исметов, Д-р Ибрахим Яхов, Ибрям Ялама, Имрен Кърмъзъ, Орхан Мехмед, Рейхан Алиш, г92 / 100

н председателят на Общинския съвет - Хюсеин Юмеров, Цветомир Цонев, Юмгюл Кедик,
Алкин Неби – кмет на община Кубрат и Леман Балканджиева, да си подадат оставките. И
сега вече може да ръкопляскате. И на мене очаквам да ръкопляскате след това
представление. Благодаря ви! Аз не се нуждая от вашите отговори! Аз имах желание да
изразя моето мнение. Благодаря много на „компетентните“!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Исметов, заповядайте!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Благодаря, г-н Юмеров! Госпожо, извинявам се, че не мога да цитирам
името ви...

ДИАНА ПЕТРОВА: Ако трябва да застана отпред.

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Няма проблем, няма проблем. Вие си изказахте мнението, вашето
мнение. Понеже казахте, че нямате нужда от отговори, не искате да чуете, може да изчакам
да излезете.

ДИАНА ПЕТРОВА: Целта беше, вие да ме чуете. Защото, аз гласувам за вас, вие още не се
налага да гласувате за мен. Аз видях как я свършихте – два месеца болницата не работи. Вие
си отчитайте колкото искате броя лаборатории...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Петрова!

ДИАНА ПЕТРОВА: И не знам какво си... и рентген, но те не обслужват лежащо болни.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Петрова! Думата е на г-н Исметов! Продължете.
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ЕРХАН ИСМЕТОВ: Може ли и аз да се изкажа? По вашето изказване, ние разбираме, че до
промяната на управителя на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, болницата е работила перфектно.

ДИАНА ПЕТРОВА: Да. Фактите, са такива.

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Това е вашето мнение!

ДИАНА ПЕТРОВА: Моето мнение е подплатено с факти. Аз ви казвам, д-р Мичева към
месец декември имаше...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Исметов, продължете.

ДИАНА ПЕТРОВА: И нито едно неразплатено задължение...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Исметов, продължете. Г-жо Петрова! Предоставете възможност,
да се изкаже общински съветник!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Аз, за сметките на болницата не съм запознат.

ДИАНА ПЕТРОВА: А трябваше...

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Изслушайте! Нека да се изкажа, нека да се изкажа. Аз, като потребител
на тази услуга, когато ми се наложи, не можах да я намеря. Август месец 2021 година.
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ДИАНА ПЕТРОВА: Болницата или управителя?

ЕРХАН ИСМЕТОВ: В болницата самите отделения.

ДИАНА ПЕТРОВА: Болница няма!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Ама изчакайте малко! Най-спокойно, ние тука изчакахме да се
изкажете, даже ви предложих да напуснете.

ДИАНА ПЕТРОВА: Да, да, да и не искам.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С изказването продължете, г-н Исметов!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Нека и аз да се изкажа.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, моля ви!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Вие изказахте своето мнение и аз искам да изкажа моето мнение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Август месец 2021 година, точна дата не мога да ви дам, се наложи
баща ми да постъпи в болница. От „Спешна помощ“ ни казаха, че в кубратската болница
баща ми не може да постъпи, лекарите ги няма. Наложи се да търся съдействие в Разград –
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там не можах да намеря, това става за една вечер и стигнахме до „Окръжна болница“ в Русе.
Там Слава Богу, се решиха нещата. Септември месец, моят вуйчо двукратно се наложи да
постъпи в „Спешна помощ“ – два пъти със сърдечен инфаркт. Аз бях като придружител при
него. Съдействие от кубратската болница тогава, пак не получихме. Наложи се с личен
автомобил, първия път да го занесем в Русе, за да има някакво решение на проблема. Втория
път, когато постъпи по същия повод, се наложи да изчакаме повече от час и половина да
дойде линейка от Русе, защото нямаше дежурен кардиолог, който да го види.

ДИАНА ПЕТРОВА: А сега най-вероятно има.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля, не прекъсвайте!

ЕРХАН ИСМЕТОВ: Вие изказахте вашето мнение! Според мене и преди това, и преди това
болницата не работеше. Ние го взехме това решение, за да има някаква промяна, за да
позволим на някои хора да въведат някакъв ред. Разбира се, че ще има някакви проблеми,
никой не е идеален, никой не е перфектен – нито аз, нито лекарите, нито вие! Но според мене
до тази дата болницата не работеше. Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Исметов!

ДИАНА ПЕТРОВА: Благодаря ви, много! Довиждане, аз нямам нужда от техните отговори.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, да, вие си свършихте задачата и набедихте целия Общински
съвет в некомпетентност! Заповядайте, д-р Балканджиева за отговор за „Медицинския
център“. Заповядайте!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Някои хора казаха, че ги е срам от всичко това, което се
случва...
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля не прекъсвайте!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: ...Мене ме е срам от изказване на Районен съдия в
Кубрат, без доказани факти за „Медицинския център“, да говори. Аз се съмнявам в
истинността на взетите решения до тука, защото истината за „Медицинския център“ – не сме
продавали, д-р Яхов, сте тука нали така? Вие, като бивш председател на Общинския съвет за
„Медицинския център“, не сме продавали имущество, за да съществува. Това го направи
ликвидатора д-р Манолов след четири години. А до момента, в който се случиха тия неща,
„Медицинския център“, беше на печалба. Точно така е! Това е истината за „Медицинския
център“. А за болницата – задълженията на болницата за миналата година, да ви кажа за 2021
година, са към доставчици 13 702.09 /тринадесет хиляди седемстотин и два точка нула девет/
лева, към Община Кубрат дивидента – 315 246.04 /триста и петнадесет хиляди двеста
четиридесет и шест точка нула четири/ лева – това са задълженията на „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД за 2021 година. В момента се извършва одит на болницата за свършената работа,
където ще се установят.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. Колеги, други желаещи? Ако се представите първо за
Протокола. Заповядайте!

ТАТЯНА ПЕНЧЕВА: Може ли да се направя и аз на важна? Благодаря ви! За разлика от
други присъстващи тук, които се срамуват от Решенията на Общинския съвет, аз искам пък
да ви поздравя! И още нещо обаче, в допълнение, да ви критикувам, че закъсняхте с това
решение. Ще ви кажа и защо! Първо, не виждам къде някои хора намират драма в цялата
ситуация? Че на някой си, на някаква си възраст, се налага да му прекратят трудовите
правоотношения. Колелото на живота се върти! И аз съм пред пенсия. Второ, не мога да се
съглася, един управител на болница да получава 15 000 /петнадесет хиляди/ лева заплата, а
медицинските сестри да бъдат на минимална заплата. Госпожата преди мен каза, че трябва
да се заработи. Нали това, което чух?! Окей. Кой назначи д-р Мичева да заработи 15 000
/петнадесет хиляди/ лева заплата ежемесечно? А за медицинските сестри не останаха
парички. Да не говорим за санитарите, които по заповед бяха назначавани на четири часа, а
работеха по осем. Определен кръг от хора в тази болница, са имали доста „благинки“, затова
допуснаха, да бъдат манипулирани от въпросната госпожа и да си подадат оставките.
Отидоха на други места и не им хареса, почнаха да се връщат. Задавате ли си въпроса
„Защо“? Аз ще ви отговоря. В кубратската болница от години наред няма нито един лекар,
който да е дежурен през нощта. Няма такъв! По всяка вероятност, следвайки логиката, явно
пациентите на нашата болница боледуват само през деня. Нощем нямат нужда от грижи. И в
същия момент, същите тези лекари, да имат график за дежурства и да получават
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възнаграждения за това. Г-жо Представител на Темида! Как, вие, бихте оценили това?! За
мен мисля, че е някакъв вид престъпление.

ДИАНА ПЕТРОВА: Искате ли веднага?

ТАТЯНА ПЕНЧЕВА: Да, да, ще ми отговорите, но след като свърша аз! Друго, как един
управител води години наред лекар на работа срещу заплащане ежемесечно, човек, който е с
ТЕЛК решение, с психическо заболяване и който е почти неадекватен. Дали този човек
въобще знае, че получава заплата? И ако не – къде са парите? Питам. Но г-жа Мичева няма
достойнството и честта да се яви, да дойде на сесия на Общинския съвет, за да ми отговори.
Аз имам много въпроси към нея и то лични, но не идва!

ДИАНА ПЕТРОВА: Може ли да отговоря?

ТАТЯНА ПЕНЧЕВА: Да, може!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте за отговор.

ДИАНА ПЕТРОВА: Моите въпроси нямат нищо общо с миналото. Аз лично съм близка и с
Леман Балканджиева, и с Павлина Мичева. И това няма абсолютно никакво отношение към
нещата. Аз не адвокатствам на д-р Мичева. За д-р Мичева, не се грижете – тя е миналото. Но,
когато сменяш един лекар, защото е навършил шестдесет и три годишна възраст – пенсионна
и го заменяш с друг лекар, който също е пенсионер по болест. Аз нямам тук за цел, да ви
чета на кой колко му е експертизата – трудовата експертната комисия колко процента
неработоспособност му е дала. Не защитавам д-р Мичева - за д-р Мичева, не се грижете; За
д-р Неделчева, не се грижете; За д-р Йорданова, не се грижете. Те имат професионализъм и
съответно са поканени някъде. Ако лятото не е имало през нощта лекар, да не би да искате да
ме убедите, че сега има! Д-р Неделчева, не е в Кубрат. Д.р Неделчева отиде да работи в
Исперих. А в Кубрат ще работи педиатър на седемдесет годишна възраст, който се е
съгласил да работи една седмица. Така че, аз нямам за цел да браня интересите на д-р
Мичева. Тя сама ще се погрижи за себе си. Тя е толкова добър мениджър, че след като е
могла за този актив да се погрижи, ще се погрижи и за себе си. Д-р Петинка Йорданова ми е
съученичка и приятелка от детската градина – и за д-р Петинка Йорданова, не се тревожете.
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Тя ще бъде полезна, където и да е – дали в Кубрат или в Исперих, и включително в кабинета
си. Въпросът е, че нито т.нар. „принципал“ – Общинския съвет – Кубрат, нито който и да е
избран от него управител, може да си позволи да се разпорежда с болничното заведение, като
с бащиния. Собствените си имущества, собствените си наследства, продавайте,
разпределяйте, както искате. Нямате право обществен ресурс, да сте безотговорни по
отношение на него. И в момента през нощта, няма никой. Така че нищо не се е променило
към по - добро. Когато правиш промяна, тя трябва да има за идея или същото, или по - добро
качество – нито е същото, нито е по - добро! Благодаря ви! Аз исках да изразя моето мнение,
което не пречи да има още десет други мнения.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По - доброто качество ще отрази във времето. Но, изключително ми
е неприятно, действащ съдия, да застане на трибуната и да обиди Общински съвет – това
никога не се е случвало! Аз не знам и не съм го прочел в нито един Протокол. За което,
колеги, ви се извинявам, че съм позволил толкова дълго да се говори – не по Правилник! Но,
да нападаш суверена в части, който е избрал този Общински съвет, не е приятно, нито
морално, нито изглежда, нито звучи добре. Докато всички тези нападки течаха, аз си записах
и някои по - важни неща: „Че нищо не налагало смяната на управителя“. Много активни бяха
гражданите, също така и ето в заседанието чуваме, че може би се е налагало. И това право
имат хората, които са избрани на тази територия от живущите на тази територия, не може и
от всички, разбира се. Но Законът е казал с колко и как може да се управлява и да се влиза в
тази зала. Много запозната с Протоколите и подробностите, за което приветствам! Но за
издръжката на болницата, няма колега, който да не знае колко трябва и колко е издръжката.
Защото тя е обсъждана многократно между нас и в отчетите на управителя на „МБАЛ –
Кубрат“ ЕООД, които предава на Общински съвет, те са ясни. И ние единодушно сме
освобождавали управителя от отговорност за всички действия, които е предприемала през
годините си на управление и нашата подкрепа в решенията за закупуване на ДМА, и
подобряване на обстановката, в която я хвалите, че е най-добра, може би в областта, което
знаем, че е така. „Колко пъти ще се осигурят средства?“ – Колкото пъти е необходимо!
Всички знаете от предходния мандат случая с „В и К“, с „Чистотата“, но ако трябва и
болницата. Това са наши дружества и ние ще извървим и този път, ако трябва. Но „Колко
пъти?“ – Колкото пъти е необходимо! Няма ограничения. Болницата е на Община Кубрат.
„Бащинията“ се изразява в други измерения, от други хора, на които Общинския съвет е
вменил права, които са надвишавани! И одита и съответните органи във времето ще изложат
своите факти. Докато до прочитането на Протокола – всичко е вярно! Всичко е вярно, защото
с Решение № 311, Общинския съвет поема ангажимент за срок от шест месеца, а не е казал
януари месец да приеме тази точка. В шестмесечния срок всичко трябва да приключи. Вярно
е, това, което е казано в Протокола и хубаво е да се четат от граждани. Оценката за
управителя сме я давали многократно – с нашите одобрения на нашите Решения, защото те
минават през Общински съвет. Докато на докторите – единадесетте, за поредно заседание,
Благодарности, че години наред са обслужвали пациенти - граждани на община Кубрат,
граждани и от всички общини, не само от община Кубрат, който е имал нужда. Но не може
предвид смяната на управител, как да кажа „понеже ние сме солидарни или не сме съгласни с
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вашето решение, не може да сменяте управителя и ние в един момент не сме съгласни с
решението и напускаме“. Хубаво, всеки може да избира сам. Но както е ясно, отделенията,
след всичко, което се случи, отново са с анекси към Касата и болницата към момента има
средства и ние не многократно и всеки път когато става въпрос, заявяваме, че ще помагаме
на нашите търговски дружества, които са наша собственост, независимо в кой момент.
Миналата година в тази зала също одобрихме определени суми да подпомогнем, също сме
взели решение за скенера и много други, да не ги изброявам, в Протоколите са записани. Не
може някой да застане тука и да обвинява Общински съвет, че не взема решения, че не знае и
че не е компетентен! От тук нататък няма да позволя такова нещо от нашата трибуна. Имаме
Правилник и този Правилник ще се спазва и с минутите, и с изказванията, и с входящи
номера и каквото е необходимо. Извинявам се и на всички, които ни наблюдават. Закривам
редовното заседание на Общински съвет – Кубрат!

АЛКИН НЕБИ: Само да кажа нещо! Г-жа Петрова, казахте, че нищо не е дал Общински
съвет – Кубрат 60 000 /шестдесет хиляди/ за рентгенов апарат, 30 000 /тридесет хиляди/ за
цифровизация.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Те са в Протоколите.

АЛКИН НЕБИ: А през 2020 година Общински съвет взе решение, техните заплати да бъдат
преведени на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, като лично аз, с лични средства съм дарил и сега се
замислям и ще проверя в отчета дали са отразени като дарение. И ако не са отразени, ще си
ги търся!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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