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От проведено заседание на Общинския съвет – Кубрат (мандат 2019г. - 2023г.)
на 06.11.2019г. от 15:00 часа в ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Кубрат, свикано от Областния управител на Разградска област, на основание
чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Заповед № РД-20015/31.10.2019 г. (приложена е към протокола).
Присъстваха: 21 общински съветници, новоизбраните кмет на община и кметове на
кметства (съгласно приложени към протокола копия на клетвени листи).
Присъстваха още: Г-н Евгени Драганов – заместник-областен управител на
Разградска област, г-жа Весела Сярова и г-жа Елис Софта-Мехмед – ръководство на
ОИК Кубрат, заместник-кметове, секретаря на общината, директори на дирекции,
главни и старши експерти и специалисти от общинската администрация,
представители на медии и граждани.
Заседанието започна с химна на Република Българи и на Европейския съюз.
Г-н Евгени Драганов - заместник-областен управител на Разградска област
приветства новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на
кметства и им пожела на добър път и успешен мандат.
Г-жа Весела Сярова – зам.-председател на Общинската избирателна комисия Кубрат обяви резултатите от избора на общински съветници, кмет на общината и
кметове на кметства, г-жа Елис Софта-Мехмед – секретар на ОИК – Кубрат връчи
удостоверенията.
Всички общински съветници и кметове положиха клетва по чл. 32, ал. 1 от
ЗМСМА и подписаха клетвени листи.
Заместник-областният управител даде думата на най-възрастния общински
съветник – д-р Ибрахим Яхов, който пое ръководството на заседанието до избиране
на председател на общинския съвет.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ:
Уважаеми господин заместник-областен управител,
Уважаеми членове на Общинската избирателна комисия,
Уважаеми дами и господа общински съветници, кмет на община и кметове на населени
места,
Уважаеми гости, дами и господа,
След полагането на седмата поред клетва пред обществеността на Кубрат на мене се
пада честта да ръководя първото заседание на новоизбрания Общински съвет на
Община Кубрат.
Пожелавам на всички на добър път!

Съгласно чл. 23, ал.3 от ЗМСМА в община Кубрат, предлагам първото заседание
да протече оттук нататък по следния дневен ред:
1.
Приемане на процедурни правила за избор на председател на общинския съвет с
тайно гласуване.
2.
Избор на председател на ОбС.
3.
Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
Това са предложенията, имате ли някакви други предложения, колеги общински
съветници?
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ (Зам.-областен управител на Разградска област): Това е
законна процедура.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Това е законна процедура, трябва да я изпълним.
Продължаваме по първа точка от дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Приемане на процедурни правила за избор на председател на общинския съвет с
тайно гласуване
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА, за избран се смята
кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на
общинските съветници. За целта е необходимо да изберем комисия за провеждане на
избора. Моля за вашите предложения за броя на членовете на комисията! Г-н Юмеров...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Председател, имам процедурно предложение, комисията да
се състои от 5 члена, както следва: Председател – д-р Яхов, членове: Мариета Борисова,
Мартин Обрешков, Нина Цонева и Пламен Петров. Това е нашето предложение за
комисията по избор. Благодаря!
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Заповядайте, г-жо Цонева.
НИНА ЦОНЕВА: Аз искам да си дам отвод. Не желая да участвам в тази комисия.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Някой от тяхната група, ако пожелае, ако не...
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Уважаеми общински съветници, има ли други предложения за
броя на комисията по избор? Който от общинските съветници е съгласен комисията за
провеждане на избора да бъде от пет члена, моля да гласува!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е №1
На основание чл.21, ал.1. т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:

Избира комисия за провеждане на избора, която да се състои от пет члена.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд – Разград.
Гласували: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – няма, „въздържал се” – 5
(пет).
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Комисията по избора ще се състои от 5 члена. За членове на
тази комисия г-н Юмеров направи предложение, сега може наново да направи
предложение.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: На мястото на г-жа Нина Цонева, предлагам г-н Ерхан
Байрактаров.
Г-Н ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ: Бихте ли ги зачели отново?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Зачитам отново... Председател – д-р Яхов, членове: Мариета
Борисова, Мартин Обрешков, Пламен Петров и Ерхан Байрактаров.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Други предложения имате ли колеги? …. Ако нямате
предлагам да гласуваме новоизбраните общински съветници за членове на първата
комисия в новоучредения Общински съвет на Община Кубрат. Който е „За“ моля да
гласува с вдигане на ръка.
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е №2
На основание чл.21, ал.1. т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:
Избира комисия за провеждане на избора на председател на ОбС Кубрат в
състав:
Председател: Д-р Ибрахим Халилов Яхов
Членове: Мариета Станимирова Борисова
Мартин Стефанов Обрешков
Пламен Стефанов Петров
Ерхан Рейханов Байрактаров
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд – Разград.

Гласували: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – няма, „въздържал се” –5
(пет).
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Значи оттук нататък на комисията се пада работата, която
трябва да свърши по днешното заседание.
Предлагам ви следния механизъм за провеждане на избора:
Правим бюлетината с предложенията за председател на общинския съвет като срещу
всяко име на кандидат има квадратче. На всеки общински съветник се дава бюлетина, в
квадратчето той отбелязва предпочитания кандидат, бюлетината се поставя в
непрозрачен плик и се пуска в урната. Стаичката в дъното на залата, в дясно, ще се
ползва за целите на гласуването. Всеки от Вас по азбучен ред изразява вота си, след
което се подписва в списъка, който се намира отпред на трибуната. Някакви
допълнения относно тази процедура по избора? Както виждам няма.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Избор на председател на ОбС-Кубрат
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Очаквам Вашите предложения за председател на ОбС-Кубрат.
Бъдете по-експедитивни, колеги! Още много работа ни чака.
ИБРЯМ ЯЛАМА: От ПП “ДПС“ аз предлагам г-н Хюсеин Юмеров за председател на
ОбС-Кубрат.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Дойде и първото предложение относно избора на председател
на Общински съвет на Община Кубрат – г-н Юмеров. Да, г-жо Цонева...
НИНА ЦОНЕВА: Нашата политическа група предлагат Ерхан Байрактаров.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Имате думата, г-н Байрактаров.
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Благодаря за предложението, но си давам отвод.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Колеги, има ли други предложения?...От другите групи
общински съветници има ли предложения, колеги? Както виждам няма, значи имаме
само едно предложение.
Обявена беше 15 минутна почивка, по време на която комисията се подготви за
тайния избор.
След почивката заседанието продължи с провеждане на процедурата по избор
на председател на общинския съвет с тайно гласуване по азбучен ред.
Д-р Ибрахим Яхов – председател на комисията обяви резултатите.
Гласували:
За Хюсеин Неджмиев Юмеров – 13 общински съветници;
8 от бюлетините нямат отбелязан вот.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е №3

На основание чл.21, ал.1. т.3, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет –
Кубрат
Р Е Ш И:
Избира Хюсеин Неджмиев Юмеров за председател на Общинския съвет - Кубрат.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен
съд – Разград.
Избран съгласно чл. 24, ал.1 от ЗМСМА след тайно гласуване с 13 гласа “за”.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Уважаеми, г-н Юмеров, заповядайте, моята работа беше до
тук. Оттук нататък на Вас се пада честта да водите заседанието на ОбС-Кубрат.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Искам да благодаря на комисията,
Уважаеми г-н заместник-областен управител,
Уважаеми кмет на община Кубрат,
Уважаеми съграждани, скъпи гости,
Уважаеми колеги общински съветници,
Позволете ми да Ви благодаря за гласуваното доверие, осъзнавайки отговорността да
бъда пръв сред равни не е лесна задача, но с вашата подкрепа и заедност ние ще
изкараме този мандат най-благополучно, подкрепяйки кмета на Община Кубрат,
подкрепяйки правилните решения на администрацията и когато има нужда ще бъдем
коректив. Ненапоследно място искам да благодаря на общинската избирателна
комисия, на администрацията на Община Кубрат и на всички, които положиха
неуморни усилия в този местен вот за новия мандат 2019-2023 г. Благодаря Ви и на
добър час!
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Продължаваме по първоначалния дневен ред, който
гласувахме. Последната точка от днешното учредително заседание е „Избор на
временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.“
Очаквам вашите предложения за брой на членове на комисията. Първо да определим
броя на членовете на комисията и после кои ще бъдат в самата комисия за изготвянето
на Правилника.
Г-н Ибрям Ялама предложи комисията да се състои от 7 члена.
Предложението бе подложено на гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е №4

На основание чл.21, ал.1. т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:
Избира временна седемчленна комисия, която да предложи проект на Правилник
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен
съд – Разград.
Гласували: „за”- 16 (шестнадесет), „против” – няма, „въздържал се” – 5 (пет).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля, за вашите предложения за председател и членове на
комисията.
ИБРЯМ ЯЛАМА: Преценил съм да има представители на всички политически партии,
както следва:
Председател: Хюсеин Юмеров;
Членове: Нина Цонева;
Д-р Ибрахим Яхов;
Мариета Борисова;
Алисе Незирова;
Мартин Обрешков;
Пламен Петров.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Има ли други предложения ?
НИНА ЦОНЕВА: Давам си самоотвод.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, ще включим друг от състава на целия Общински съвет.
Други предложения ? Предложението е разумно от всяка политическа партия и местна
коалиция да има представите, за да е по-прозрачно, защото правилника е важна част от
нашата дейност.
ИБРЯМ ЯЛАМА: Тъй като г-жа Цонева си даде самоотвод, на нейно място предлагам
г-н Ерхан Байрактаров.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Други предложения, колеги, питам за последно? Не
виждам, зачитам поименно състава:
Председател: Хюсеин Юмеров;
Членове: Ерхан Байрактаров;
Д-р Ибрахим Яхов;
Мариета Борисова;
Алисе Незирова;
Мартин Обрешков;
Пламен Петров.

Който е съгласен с така направеното предложение тази комисия да изготви
проекта на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, моля да гласува!
Гласували: „за”- 16, „против” – няма, „въздържал се” – 5 (пет).
Колеги, остава да определим в какъв срок да се изготви проекта на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация. За да сме по-експедитивни, следващото заседание,
което ще се състои в последната седмица на месец ноември ще започва с него. Аз
предлагам двуседмичен срок за изработване на Правилника. Други предложения имате
ли? Няма такива, който е съгласен срока да е двуседмичен, моля да гласува! Нека да
гласуваме следното предложение като т.2 на решението.
Проведе се гласуване.
С 16 гласа „За“, „Против“ – няма и „Въздържал се“- 5, бе прието като т.2 на
решението следното:
„Комисията по т.1 да представи проекта на Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в двуседмичен срок от датата на настоящото
решение.“
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е №5
На основание чл.21, ал.1. т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет Кубрат
Р Е Ш И:
1. В състава на временната комисия, която да предложи проект на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация да влязат общинските съветници:
Председател: Хюсеин Юмеров;
Членове: Ерхан Байрактаров;
Д-р Ибрахим Яхов;
Мариета Борисова;
Алисе Незирова;
Мартин Обрешков;
Пламен Петров.
2. Комисията по т.1 да представи проекта на Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в двуседмичен срок от датата на настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен
съд – Разград.

Гласували по т.1: „за“ – 16 (шестнадесет), „против” – няма, „въздържал се” – 5 (пет).
Гласували по т.2: „за“ – 16 (шестнадесет), „против” – няма, „въздържал се” – 5 (пет).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С това, колеги, дневния ред се изчерпа. Искам да дам думата на гн Алкин Неби и на заместник-областния управител за церемонията, която предстои.
Заповядайте, г-н Неби!
ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ (ЗАМ.-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА РАЗГРАДСКА
ОБЛАСТ): Позволете ми със символично предаване ключа и огърлицата на Община
Кубрат на стария нов кмет на общината – г-н Неби да приключим тази тържествена
церемония. Да пожелая на всички присъстващи здраве и весели коледни и новогодишни
празници, и със същия хъс и ентусиазъм, както днес сте дошли, нека така да продължи
този 4-годишен мандат. Давам думата на новоизбрания кмет за слово.
АЛКИН НЕБИ: Благодаря!
Уважаеми господин заместник-областен управител,
Уважаеми председател на Общинския съвет,
Уважаеми кметове, общински съветници, гости и жители на Община Кубрат,
Искам да благодаря на моето семейство, че в рамките на две години и половина и
последния месец бяха плътно до мене. Искам да благодаря на общинската администрация
за двете години и половина за работата, която осъществиха. Тринадесет проекта не са
малко. Искам да благодаря на всички граждани, които гласуваха за нас и които не
гласуваха. И ние сме убедени, че през тези 4 години, които ни предстоят, ние ще ги
убедим, че ние сме на правия път и ще работим единствено за гражданите на община
Кубрат, без никакви интереси. Още веднъж благодаря, живота е пред нас, желая най-вече
здраве на всички Ви. Благодаря Ви!
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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