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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 44 

 

 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 02.07.2018 г. в 10:00 часа 

в Ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891” гр. Кубрат, свикано съгласно чл. 

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

и чл. 59 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Присъстваха: 16 общински съветници. 

Отсъстващи: Душка Петрова, Ива Димитрова, Красимир Христов, Нурджихан 

Арифова-Мехмед и Хюсеин Карасюлейман.  

Присъстваха още:  г-н Алкин Неби - кмет на общината, г-жа Женифер Пойраз и г-н Орхан 

Мехмед – заместник-кметове на общината, инж. Хасан Хасанов – управител на  „Кубратска 

гора“ ЕООД гр. Кубрат, Наргис Басри – секретар на община, Светлана Кирилова – 

гл.юрисконсулт в Община Кубрат, служители на Общинска Администрация – Кубрат, 

граждани, журналисти и други. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 

Петнадесет общински съветници, така че може да започваме, колеги. Имаме 

необходимото мнозинство.  

Добър ден на всички след уикенда! 

Уважаеми г-н кмет, 

 Уважаеми заместник-кметове, 

 Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

 Дами и господа служители на общинска администрация, 

 Кметовете по населени места също са уведомени за това извънредно заседание, явно не 

са си проверили електронните пощи, но няма присъстващи, 

Уважаеми съветници, 

При наличие на кворум, откривам извънредната сесия на Общински съвет - Кубрат. 

Свикването на това заседание е по повод постъпило в деловодството на Общински съвет -  

Кубрат от кмета на Община Кубрат с входящ №01-011-125 от 29.06.2018г. докладна записка, 

която е с определение № 1107/26.03.2018г. на Варненски Окръжен съд, ТО по търговско дело 

№ 212 по описа за 2018г. е оставена без движение исковата молба, докато се представят 

доказателства за внесена по сметка на Окръжен съд Варна държавна такса за образуване и 

водене на производство в размер на 235 103,62 лв.. Към настоящият момент Община Кубрат 

няма възможност да внесе държавната такса, поради наложен запор от ЧСИ Деян Драганов, 

Район на действие ОС Разград, на всички сметки на Община Кубрат в Инвестбанк АД. Както 

във вашите покани е упоменато, предварителният дневен ред се състои от две точки. Колеги, 

относно дневния ред въпроси, желаещи за изказване, питания? Не виждам такива... Нека да 

гласуваме така предложения дневен ред, който е „за“, моля да гласува... 



 
 

В хода на заседанието се включи г-н Билял Ахмед. 

 Проведе се гласуване.  

 

Общинският съвет - Кубрат, с 16 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, 

прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. Поемане на дългосрочен дълг. 
Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Даване на разрешение на „Кубратска гора „ЕООД гр. 

Кубрат  за сключване на договор за безлихвен заем с 

Община Кубрат. 

Хюсеин Юмеров – 

Председател на ОбС 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Поемане на дългосрочен дълг. 

               Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

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

настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, желаещи за изказване по точката, която докладва г-н 

Неби? Въпроси? Не виждам такива. Гласуването е поименно. Зачитам имената по списък. 

 

Проведе се поименно  гласуване. 

 

 

 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Хасан Сюлейман за 

2 Анатоли Димитров Антонов за 

3 Бахтишен Нуриева Османова въздържал се 

4 Беркант Ахмед Мехмед за 

5 Билял Хюсеин Ахмед за 

6 Душка Иванова Петрова отсъства 

7 Ерсин Реджеб Ахмед за 

8 Ибрахим Халилов Яхов за 

9 Ива Миткова Димитрова отсъства 

10 Красимир Димитров Христов отсъства 

11 Майрям Юсеин Апти въздържал се 

12 Милена Нанкова Йорданова за 

13 Наил Наил Адил за 

14 Нурджихан Нуридинова Арифова-Мехмед отсъства 

15 Павлин Тодоров Петров за 

16 Пламен Стефанов Петров въздържал се 
17 Сашко Цонев Минков за 

18 Хамза Вели Чакър за 

19 Хюсеин Исмаил Карасюлейман отсъства 

20 Хюсеин Неджмиев Юмеров за 



 
 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 443 

 

С определение № 1107/26.03.2018г. на Варненски Окръжен съд , ТО по търговско дело 

№ 212 по описа за 2018г. е оставена без движение исковата молба, докато се представят 

доказателства за внесена по сметка на Окръжен съд Варна държавна такса за образуване и 

водене на производство в размер на 235 103,62 лв. /двеста тридесет и пет хиляди сто и три лева 

и 62 ст./. Към настоящият момент Община Кубрат няма възможност да внесе държавната 

такса, поради наложен запор от ЧСИ Деян Драганов, рег. № 762, Район на действие ОС 

Разград, на всички сметки на Община Кубрат в Инвестбанк АД. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 

и чл.4, т.3 от Закона за общинския дълг и чл.5, ал.1, т.9 от Правилник за организацията и 

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

общинската администрация Мандат 2015г.-2019 г.  

Общински съвет - гр. Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

 

  1. Община Кубрат да поеме дългосрочен общински дълг с цел предотвратяване и 

ликвидиране на последици от форсмажорни обстоятелства  

 2.Възлага на Кмета на Община Кубрат да сключи договор за безлихвен заем с 

„Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, ЕИК 116555809 при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга - 235 103,62 лв. /двеста тридесет и пет хиляди сто и 

три лева и 62 ст./.; 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора 

за безлихвен заем, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса 

за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени приходи; 

 

           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. 

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

особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение на 

решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 

в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

Резултати от поименното гласуване: „за” – 13 (тринадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 3 (три). 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

21 Юзджан Хасан Фейзи за 



 
 

Даване на разрешение на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат  за сключване на договор 

за безлихвен заем с Община Кубрат. 

 Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на ОбС 

 

Председателят на Общински съвет - Кубрат Хюсеин Юмеров прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси има ли преди гласуване? Не виждам такива. 

Гласуването е явно с вдигане на ръка, който е „за“ моля да гласува! 

 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 444 

 

 На 29.06.2018г. в деловодството на Общински съвет – гр. Кубрат е постъпила докладна 

записка с вх. № УД-01-011-125/29.06.2018г. от Кмета на Община Кубрат относно отпускане на 

заем от „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат за покриване на разходите за внасяне на държавна 

такса за образуване и водене на производство по т.дело № 212/2018г. по описа на Окръжен съд 

гр. Варна. Към настоящият момент Община Кубрат няма възможност да внесе държавната 

такса в размер на 235 103,62 лева /двеста тридесет и пет хиляди сто и три лева и 62 ст./, поради 

наложен запор от ЧСИ Деян Драганов, рег. № 762, Район на действие ОС Разград, на всички 

сметки на Община Кубрат в Инвестбанк АД. 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 от ТЗ и във връзка с чл.11, т.19 

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 чл.5, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – гр. Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2015г.-2019 г.  

 Общински съвет - гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, ЕИК 116555809 да 

сключи договор за безлихвен заем с Община Кубрат в размер на 235 103,62 лева /двеста 

тридесет и пет хиляди сто и три лева и 62 ст./. 

            2. Валута на безлихвен заем – лева; 

3. Вид на безлихвен заем – дългосрочен безлихвен заем; 

4. Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора 

за безлихвен заем, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса 

за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени приходи. 

 

           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. 

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

особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение на 

решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 

в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 



 
 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 13 (тринадесет), „против” – няма, „въздържал 

се” – 3 (три). 
 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Разни. 

     

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако нямате други въпроси, закривам извънредното заседание 

на Общински съвет – Кубрат. Хубав ден! 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

     

    

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    /П/ 

         / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

 

 

  

     ПРОТОКОЛЧИК:   

        Х. Топал ......../п/.......... 

 

        

 

гр. Кубрат 

09.07.2018 г.   


