ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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От извънредно заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 04.06.2021 г.
/петък/ в 16:30 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. 59 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, Мирослав Йорданов - зам.- кмет на Община Кубрат, служители
от Общинска администрация – Кубрат, кметове на кметства, инж. Хасан Хасанов –
Управител на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, граждани.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми Кмет на Община Кубрат,
Уважаеми Заместник - кметове,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми господин Хасанов,
Представители на Общинската администрация,
При наличие на кворум от двадесет и един общински съветници, откривам извънредното
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/ във връзка с чл. 59
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация за този мандат. Както е упоменато в
предварителния дневен ред, днешното заседание и по принцип извънредните заседания се
свикват с една - единствена точка за конкретна цел и това е като точка днеска - първа:
Финансова помощ към Община Кубрат от „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат във връзка с
образувано срещу Общината Арбитражно Дело № 1/2020 г. по описа на Арбитражен съд
Варна при сдружение „Арбитражно право и защита“. Имате ли въпроси, колеги, относно
дневния ред? Нямате такива, предлагам да гласуваме точката в дневния ред на днешното
заседание. Който е съгласен, моля да гласува...
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Проведе се гласуване...
Общинският съвет - Кубрат, с 21 /двадесет и един/ гласа „За”, „Против” – няма,
„Въздържал се” - няма, прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

№
по
ред

1.

Предложение за решение

Вносител

Финансова помощ към Община Кубрат от
„Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат във връзка с Алкин Неби –
образувано срещу Общината Арбитражно Дело № Кмет на Община
1/2020 г. по описа на Арбитражен съд Варна при Кубрат
сдружение „Арбитражно право и защита“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Преминаваме към точката, по която докладва
г-н Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Финансова помощ към Община Кубрат от „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат във
връзка с образувано срещу Общината Арбитражно Дело № 1/2020 г. по описа на
Арбитражен съд Варна при сдружение „Арбитражно право и защита“.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат
АЛКИН НЕБИ: Благодаря, Уважаеми Заместник – кметове, Уважаеми Председател на
Общински съвет – Кубрат, Уважаеми съветници, Кметове по населени места, граждани.
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Преди да преминем към въпроси и
изказвания, инж. Хасанов е сред нас. Предвид осигуряването на тази сума от „Кубратска
гора“ ЕООД, гр. Кубрат, не еднократно, а многократно „Кубратска гора“ ЕООД, е помагала
на Община Кубрат в такива трудни моменти, но редно е да попитаме и да е ясно на всички,
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дали няма да настъпят финансови затруднения за „Кубратска гора“ ЕООД, предвид това
плащане. Имате думата инж. Хасанов!
ХАСАН ХАСАНОВ: Тази сума няма да застраши финансовата стабилност на дружеството,
но ако може да направите предложение за промяна, в това решение, което прочете г-н Неби.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така, слушаме ви.
ХАСАН ХАСАНОВ: Решението, което предлагате за приемане от Общинския съвет в точка
2.: „Дава съгласие управителя на „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат, да извърши финансова
помощ....“ този израз да се замени и да стане: “ Дава съгласие „Кубратска гора“ ЕООД, гр.
Кубрат да предостави на Община Кубрат безлихвен заем за заплащане на дължимите суми,
както следва:....„. Ако оставим по този начин решението, ще влезем в една процедура, която
ще има различни тълкувания на понятието „финансова помощ“. Най-вероятно ще се отиде на
приемането на тази финансова помощ като дарение и от там ще възникнат и други проблеми
– счетоводни вече за дружеството. Така че мисля, най-удачният вариант ще бъде да бъде
гласувано в решението като заем.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Това е важно уточнение.
ХАСАН ХАСАНОВ: И това, ако се приеме, разбира се, трябва да има четвърта точка или
вие ще го оформите по някакъв начин, в което да бъде ясно упоменат срокът за погасяването.
Редно е този срок да не е много дълъг, долу - горе в мандата на управителя на „Кубратска
гора“, който, почти изтича. Това са моите предложения. Пак казвам, правейки ги тези
предложения, ние изразяваме съгласие да се плащат тези суми, моля, да не се приеме
двузначно, това мое предложение, напротив! При създалата се обстановка предпочитам да
окажем пълно съдействие на Общината да бъде решен този въпрос – веднъж завинаги, за да
нямаме същите затруднения, които имахме преди време! Ако има други въпроси.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, записах си.
ХАСАН ХАСАНОВ: Така мисля че ще бъдат защитени интересите на дружеството.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Само да повторя, за да не се разминаваме в точка 2. от решението:
„Дава съгласие управителя на „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат, да предостави финансова
помощ /безлихвен заем/ на Община Кубрат, за заплащане на дължимите суми както
следва:...“ 2.1., 2.2 в решението, а в 2.3 да добавим срок.
ХАСАН ХАСАНОВ: Да.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: „До две години“, приемливо ли е?
ХАСАН ХАСАНОВ: Да. До края 2022 година да речем за нас е приемливо.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Което означава, че може и след една година или шест месеца или
година три месеца – до две години, в срок до две години. Добре, оформих предложението в
решение. Благодаря ви, инж. Хасанов за тези уточнения, важни бяха за нас, за да вземем
законосъобразни решения. Ще постъпим към въпроси.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Във връзка с това, което каза инж. Хасанов от корекциите, които
правим в момента, аз чух първоначално „дава съгласие „Кубратска гора“, „управителя“ да не
присъства в израза или?!
ХАСАН ХАСАНОВ: Дали ще бъде „управител“ или „Кубратска гора“ няма значение.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат се представлява от Управителя.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз това питам, просто първоначално чух, че „управителя“ липсва.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Както го зачетох, мисля че така е добре.
ХАСАН ХАСАНОВ: В други решения сте посочвали „Кубратска гора“ ЕООД.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз заради това исках да се направи това уточнение, защото вие го
казахте.
ХАСАН ХАСАНОВ: Мисля, че няма да е голям проблем.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Няма да е фатална грешка. Добре, колеги, пристъпваме към въпроси,
изказвания, становища по точката. Д-р Белинов, заповядайте!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Преди да пристъпим към въпроси и изказвания, обръщам се и
призовавам, подчертавам г-н Алкин Неби, не Алкин – не Неби! Ако имате доблест и
достойнство, да се извините за арогантното си поведение от последната сесия. Подали сме
Декларация, най-вероятно сте запознати с подробностите, ако не сте – запознайте се! Така че
това просто противоречи на всякаква норма на поведение на Кмет по отношение към
Общински съветник, дори към Общински съвет! Следващият въпрос по-късно ще го задам.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси? Желаещи за изказвания? Г-н Бедиханов,
заповядайте!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпросът ми е към г-н Неби. Два въпроса имам по-точно. Първият
е: колко е общата сума до момента, която „Кубратска гора“ е предоставяла на Общината? И
вторият въпрос е: как Общинско предприятие с печалба под 200 000 /двеста хиляди/ може да
отдели над 200 000 /двеста хиляди/ лева за финансиране на своеволията на Кмета?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби!
АЛКИН НЕБИ: Това колко пари е дала „Кубратска гора“ не мога да ви отговоря. Не
посочвате даже един период. А доколкото до своеволия, това не е мое своеволие. Това е един
Арбитражен съд, който съди Община Кубрат. Другият въпрос?
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: На моя?! За това, което ви призовах, ще отговорите ли?
АЛКИН НЕБИ: Аз не намирам въпроси и основания за извинения.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не намирате?!
АЛКИН НЕБИ: Не! Това за своеволие, би трябвало да се извини Бедиханов, това мое
своеволие ли е?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Нека да кажа защо!
АЛКИН НЕБИ: Да, кажете.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: В самата докладна записка пише: „В тази връзка съм събрал 3 /три/
- оферти като предлагам на вашето внимание...“
АЛКИН НЕБИ: Да, защото така е по закон. Адвокатите не са с обществена поръчка, а с три
оферти.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не е ли редно да видим тези оферти, какви са, кои са?
АЛКИН НЕБИ: Не е проблем да ги видите. Винаги съм готов да ви покажа. Не е проблем,
Те не са скрити, те са...
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Цонева, заповядайте!
НИНА ЦОНЕВА: Аз не разбрах, продължавам по докладната дали все пак изразът
„финансова помощ“ остава.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! Остава и в скоби – безлихвен заем.
НИНА ЦОНЕВА: „Финансова помощ“ и „безлихвен заем“ и двете...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Дали така е само пак да проверя. Да, в скоби - безлихвен заем.
НИНА ЦОНЕВА: Може би... ако инж. Хасанов ако повтори още веднъж.
ХАСАН ХАСАНОВ: Да, за мене е важно да фигурира изрично „безлихвен заем“.
НИНА ЦОНЕВА: Без „финансова помощ“, така разбрах аз.
ХАСАН ХАСАНОВ: Не, този термин не пречи, но държа да присъства терминът „безлихвен
заем“, защото всичко друго без този израз „безлихвен заем“, ни отвежда в други посоки.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Те са идентични понятия по принцип, но мисля че в скоби записано
какво е финансовата помощ по ще става ясно, като се формира в безлихвен заем финансовата
помощ.
ХАСАН ХАСАНОВ: Да.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, по същество, колеги, относно докладната, предложението и
приложението, което е приложено, ако иска някой да вземе отношение. Г-жо Борисова,
заповядайте!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам един въпрос, който е свързан с датата за насрочване на
делото, в докладната записка пише, че е 07.06.2021 г. Вие кога получихте призовка за това
заседание, т.е. кога сте узнали за това нещо? И в 16:30 часа, вземайки решение за тази
финансова помощ – безлихвен заем, който всъщност ще представлява плащане във връзка с
договора за правна защита и съдействие. Кога ще се плати – кога ще се сключи този договор
и как за два дена тая кантора ще се подготви във връзка с дело, което е за 33 000 000
/тридесет и три милиона/. И още един въпрос имам. Не беше ли редно Общинския съвет –
всички тук ние съветници, да знаем точно какво е правното основание за тези 33 000 000
/тридесет и три милиона/? Това са моите въпроси.
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АЛКИН НЕБИ: Договорът ще се подпише след решение на Общински съвет. Без решение
на Общински съвет договор няма да има. Правното основание... Според нас няма правно
основание.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Е трябва да има, той има искова претенция, която е... Трябва да
има правно основание.
АЛКИН НЕБИ: Исковата претенция е от....
МАРИЕТА БОРИСОВА: Ние дори не знаем за какво са тези 33 000 000 /тридесет и три
милиона/, за какво той ги иска?! Неустойки ли, какви са?
АЛКИН НЕБИ: И аз не можах да разбера. Исковата претенция е от 2015 година от
сключването на договора 40 000 /четиридесет хиляди/, вместо 40 000 /четиридесет хиляди/ –
157 000 /сто петдесет и седем хиляди/. От къде ги изкарва 157 000 /сто петдесет и седем
хиляди/, никой не може да разбере. На месец - 157 000 /сто петдесет и седем хиляди/ на
месец казва той. А изрично в договора е записано, че това, тази сума от 40 816 /четиридесет
хиляди осемстотин и шестнадесет/ лева е 1/12 част от план-сметката, приета от Общинския
съвет, която ежегодно се коригира. Която ежегодно 2016 година, тогавашният Кмет, даже
2015 година декември месец, е намалил план - сметката на 32 800 /тридесет и две хиляди и
осемстотин/. Г-жа Цонева е тука и тя беше заместник – кмет, беше на сесията, така ли беше
г-жа Цонева? Което решение го обжалва Бошко – Божидар Борисов в Окръжен съд Разград,
което падна – Общината е права. Той наново обжалва в Апелативен София – пак падна.
Общински съвет е органът, който решава план - сметката, това е правилното решение. И в
самият договор е записано, ежегодно се коригира от Общински съвет. Именно от там тръгва
и делото – 2016 година октомври месец от намалението на 32 800 /тридесет и две хиляди и
осемстотин/с пропуснати ползи не знайно какви и през 2018 година Общината е осъдена на
1 200 000 /един милион и двеста хиляди/, вече с изпълнителен лист, която сума е платила
Общината – със заем, с решение на Общински съвет. След това заведе още едно дело за
2 000 000 /два милиона/ пак посочва 2015 година. Макар че от 2015 година септември месец
до април 2018 – всичко му е платено по фактури. Освен, че е платено 1 200 000 /един милион
и двеста хиляди/ и тях ги иска, и всичко платеното го иска. Сега в тази искова молба същото
от 2015 година не признава 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ - слага по 157 000 /сто
петдесет и седем хиляди/ на месец. Това че какво правно основание има - не мога да кажа. А
тука преди половин час, получаваме пак имейл от същия арбитраж: „Насроченото за
07.06.2021 г. заседание на Арбитражен съд гр. Варна – няма да се проведе“, но няма номер на
делото, няма причини, няма мотив – арбитърът ли е болен, вещото лице ли се разболя, няма
дума. Това не означава, че в понеделник в 8:00 часа няма да има дело – ще има! И това е без
печат, без подпис, без нищо. Това е на имейл и всичките документи ги получаваме на имейл,
защото в техния Правилник на Арбитража така е записано – узаконява се, когато е изпратено
по имейл. Наистина е тежка сагата. Аз и предният път ви казах, не ме притеснява делото –
тези 157 000 /сто петдесет и седем хиляди/ са измислени. Решението на Общински съвет
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един път, че е намалил план – сметката, Окръжен съд Разград казва, да, правилно е .
Апелативен съд казва да правилно. Така че ние решаваме колко. Ако видим, че в Община
Кубрат се е увеличило населението – увеличава се сметосъбирането, вдигаме план –
сметката, ама при положение, че се намалява населението от 20 000 /двадесет хиляди/
паднахме на 16 000 /шестнадесет хиляди/ по статистика. От тези 16 000 /шестнадесет хиляди/
поне 2 000 /две хиляди/ – 3 000 /три хиляди/ са в чужбина, няма ги, не живеят постоянно
тука, само лятото са тука.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Неби, аз не чух отговор на въпроса, който зададе г-жа Борисова
и тези приказки сме ги чували и на предното заседание. Аз не чух конкретен отговор на...
Ако трябва да повтори г-жа Борисова...
МАРИЕТА БОРИСОВА: За това кога вие сте разбрали, че заседанието ще бъде на
07.06.2021 г.
АЛКИН НЕБИ: Сега точна дата не мога да кажа, всичко е по имейл казах.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Защото предната седмица ние имахме сесия, тогава явно не сте
знаели за това или сте знаели?
АЛКИН НЕБИ: Трябва да проверя точно по имейлите.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Ето това е страницата на Арбитражния съд, така изглежда. Има
качена някаква информация на 02.04.2021 г. Вие имате ли достъп, защото тука се изисква
ПИН код, имате ли достъп въобще за цялото дело през страницата на Арбитражен съд, за да
може да си следите...
АЛКИН НЕБИ: Те са - само едно дело там, то е само на Община Кубрат. И номер 2 /две/
пише, пак е на Община Кубрат. При нас исковата молба дойде на 05.04.2021 г.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Тука говорим за дело № 1/едно/ от 2020 година. Нали така?
АЛКИН НЕБИ: Същото е, същото е!
МАРИЕТА БОРИСОВА: То това ни интересува нас... аз и това съм си разпечатала.
АЛКИН НЕБИ: Същото е. Имаме достъп, да.
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МАРИЕТА БОРИСОВА: Имате си ПИН код, влизате си и си знаете кога имате призовка да
се явите на заседание и т.н.
АЛКИН НЕБИ: Да, да. Имаме ПИН код.
МАРИЕТА БОРИСОВА: И не може да ми кажете кога сте си получили призовката за
заседание, което ще е в понеделник.
АЛКИН НЕБИ: Призовка нямаме.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Дори имейл да сте получил, хайде така да се изразя.
АЛКИН НЕБИ: Имейла трябва да погледне Кирилова, тя има достъп.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Защото нали се сещате, че събира се извънредно Общинският
съвет, ние прочитаме просто една докладна записка, която вие ни предоставяте с някакви три
оферти, които вие сте събрали. Ние нито знаем вие от кога знаете, кога ще има заседание на
07.06.2021г., нито знаем какви да останалите оферти, нито знаем каква е претенцията...
АЛКИН НЕБИ: Заповядайте, заповядайте ще ви ги представим.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Ама така не се прави г-н Неби! Това не се прави така. Прави се
една официална среща, защото това не е детска игра – това са 33 000 000 /тридесет и три
милиона/ лева. Има ли основание, няма ли основание – за съжаление Арбитражен съд ще
каже - за голяма съжаление!
АЛКИН НЕБИ: Така е.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Такъв е договорът, такава е клаузата и няма кой друг да се обвини
за това.
АЛКИН НЕБИ: Така е.
МАРИЕТА БОРИСОВА: И 2019 година вие сте искали тази клауза да се обяви за нищожна.
АЛКИН НЕБИ: Договорът, не клаузата.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Клаузата...
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АЛКИН НЕБИ: Договорът!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Ами и клаузата...
АЛКИН НЕБИ: Договорът!
МАРИЕТА БОРИСОВА: И Окръжен съд излиза с Определение и казва „Не“!
АЛКИН НЕБИ: За договора претендирахме. Макар, че 2015 година имало един
шестмесечен гратисен период, в който можело да се прекрати договорът. Не е направено.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Доктор Яхов, заповядайте!
ИБРАХИМ ЯХОВ: Уважаеми, колеги, в края на септември 2015 година разбрахме, че е
подписан... Вече с туй „Еко 2015“ вече главите ни станаха на меки, защо? Защото може ли
човек – разумен, разбиращ от цифри и от пари да каже, че за десет години е подписал
договор с ДДС за 5 877 566, 40 /пет милиона осемстотин седемдесет и седем хиляди
петстотин и шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ да иска от Общината 33 000 000
/тридесет и три милиона/. Той трябва да си е загубил ума този човек, който го иска - значи е
луд. Значи вижте, колеги, нещата как потръгнаха. Този договор някой от вас виждал ли го е?!
Аз съм го виждал – на един лист е. Един лист, в който всяка точка е против Общината и
тогавашният изпълняващ Кмет на Общината подписва договора и по този начин забатачва
Общината. Защото ние колкото и да се мъчим с този Арбитражен съд не знам как ще се
излезе в тази борба. Защото виждаме какви са таксите в тези съдилища, в тази една наша
страна виждате какви неща стават напоследък, навсякъде по нещо изскача. Ясно, че и от тука
ще има нещо, което ще изскочи. Но тогаз на две последователни заседания, когато по време
на предизборна кампания, ние, тука бившите общински съветници от мандата 2015 – 2019
година, заседавахме, искахме от изпълняващия Кмет да ни даде обяснения. Той никакви
обяснения не ни даде, каза: „Документите са в Прокуратурата“ и туй то! И стана и напусна.
А той по закон е задължен до края на изтичането на дневния ред на заседанието на
Общински съвет, да бъде тука. И това е документирано от телевизията. Имаше тука от БТВ –
ито имаше и от други телевизии и снимаха. Тъй че наистина сагата, в която Община Кубрат
попада в този случай, не знам как от тази ситуация ще се излезе. Защото съдилища решават
едно и след това запори в сметките на Общината и Общината вече няма от къде да си плаща
разходите. Тъй че ние сме принудени от едно общинско предприятие, вече за кой ли път и то
едно от общинските предприятия, което е винаги на печалба. Значи Управителя си гледа
работата и по този начин нещата вървят и може да ни помага, защото той с дивидента, който
плаща на Общината, също бюджета на Общината подпомага. Наистина когато видях, че пак
сме допрели до „Кубратска гора“, ми стана малко така тъжно, че все на неговата порта сме и
все на неговата врата чукаме, за да искаме финансова помощ. Но нещата са така направени и
така е подписан този договор, който си е сложил Временно изпълняващ Кмет на Община
Кубрат – си слага подписа и Общината затъва. Значи след това, значи този въпрос беше
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повдигнат и беше по време на кампания. Кампанията беше така направена и така протече и
спечели г-н инж. Бюрхан Исмаилов. Значи имайки предвид решенията, които са обсъждани,
които бяха станали по време на обсъжданията на тези заседание – Протоколите от тези
заседания са пред мене сега. Може всеки от общинските съветници да отиде след това в
Общинския съвет и да се запознае с това, което е станало. Значи след като дойде на власт г-н
Бюрхан Исмаилов, имайки предвид нещата, които са станали и виждайки това че наистина
тези цифри които са в план – сметката, гласувани от предишния Общински съвет, са
завишени, можеше да каже, извинявай г-н Божидар Борисов, но не може да продължим с
вашия договор, ако искате, ние, наново ще си пуснем процедурата, защото според
изискванията на закона, тази обществена поръчка трябваше да бъде качено още в началото
на месец февруари 2015 година в сайта на Агенцията за обществени поръчки – това не беше
сторено тогава, не е качвано. А е качвано форсмажорно на еди коя си... във фирмата от 2015
година няма възможност да чисти, а следващият момент същият, който е на същата фирма,
може да чисти с капитал от 2 /два/ лева е регистрирана фирмата и няма нищо върху себе си –
значи използва, има машините, но не са негови, под наем. И накрая се осмелява от Общината
да иска близо 33 000 000 /тридесет и три милиона/, без да работи, без да такова. Не знам,
просто недоумявам! Не може по този начин, два подписа поставени от един Управител на
фирма, която е с капитал 2 /два/ лева и от Изпълняващия Длъжността Кмет примерно, да
забатачва цяла Община. Виждате от 2015 година насам, ние само с такива неща се
занимаваме, относно тези взаимоотношения на Общината с „Еко 2015“. Какви ли не жалби
имаше и против мене и против Хамза Чакър и нас на Прокуратура ли не искаха да ни дават,
на съд ли не искаха от страна на фирмата, че ние сме искали да им стопираме дейността. А те
сами като фирма казват в август месец, че не могат да изпълняват форсмажорни
обстоятелства, пак следващия който сключва договор с Общината е пак същият! Е бива, бива
ама от цял бивол курбан не става в този случай, защото имаше един от нашите общински
съветници и тогава беше казал във връзка с едни обещания на един, че ще заколи едно биче,
но бичето вече стана на тон и половина. Благодаря ви! Дано да излезем от тази ситуация,
дано този съд поне да се произнесе, както трябва този път.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, доктор Яхов! За пореден път нарушихте Правилника,
продължителността на изказванията са до пет минути, но за прозрачност и за яснота
позволяваме. Г-жо Борисова, заповядайте!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз да се върна на арбитражната клауза. Сега в момента чета
отново Определение на Разградски Окръжен съд, защото вие казахте, че сте искали
прогласяване въобще на целия договор за нищожен. Значи тука делото е образувано по
молба на Община Кубрат за прогласяване нищожност на арбитражна клауза. И Окръжният
съд излиза с Определение, като прекратява производството и ви връща исковата молба,
защото пък какво казва: „Отделно от това, от изложено в мотивите в Арбитражните решения
се установи, че в хода на Арбитражното производство, в качеството си на ответник, Община
Кубрат не само не е въвела спор относно компетентността на сезирания с материалния спор
Арбитражен съд, но в предоставения срок за отговор, позовавайки се изрично на
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предвидените в чл. 10 от договора на арбитражна клауза е потвърдила, както съгласието си
за договарянето, така и компетентността на Арбитражния съд.“.
АЛКИН НЕБИ: Това е от 2015 година, това направили.
МАРИЕТА БОРИСОВА: 2019 година.
АЛКИН НЕБИ: През 2015 не е оспорено...
МАРИЕТА БОРИСОВА: Това Определение е от 2019 година.
АЛКИН НЕБИ: Искам да кажа, че през 2015 не е оспорено да има арбитражна клауза и ние
се съгласяваме. Плащаме една, две, три фактури – една година и нещо и се съгласяваме с
този договор.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Да ама вие се съгласявате още дори, когато се водят самите дела.
Още с отговора на исковите молби, вие не сте повдигнали никакъв спор за това.
АЛКИН НЕБИ: В договора пише Арбитражен съд Варна, какво да повдигнеш?!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Вие сезирате съда за нищожност на тая клауза.
АЛКИН НЕБИ: Искахме договорът изцяло да отпадне.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Не знам какво сте искали, аз ви чета какво има на страницата на
Окръжен съд Разград. Защото все се върти тая клауза, все този Арбитражен съд - все за него
се говори. Имало е възможност тази клауза да се обяви за нищожна, пропуснали сте я тази
възможност.
АЛКИН НЕБИ: Трите думи - Арбитражен съд Варна – това са! Ако беше по нормалния
съд...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Белинов, заповядайте!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не чуваме имена. Някой ще каже ли накрая, кой е подписал този
договор. Нали заместник – кмет бил, не знам какъв кмет бил, споменахте и друг кмет. Някой
ще каже ли, кой е подписал този договор?
ИБРАХИМ ЯХОВ: Значи може ли да ви отговоря, докторе?
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ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Към Кмета се обръщам аз, но ако искате вие...
ИБРАХИМ ЯХОВ: Не, не! Понеже тези заседания съм ги водил аз. Заместник – кметът,
който изпълняваше длъжността Кмет за него време беше Осман Чауш от Движението за
права и свободи, който беше изключен.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вярно ли е, че когато трябвало да има правна защита, вие сте
отказали за сумата от 17 000 /седемнадесет хиляди/ на адвокатска кантора? Не смятате ли, че
от там нататък тръгва тази сага и в момента в който вие, при постъпване в длъжност,
подписвате и първата фактура. Когато подписвате първата фактура, вие се съгласявате с
всичките условия и ставате съпричастен към този договор. Разбирате ли какво е! Това е... там
е грешката ви, ама вие няма да си я признаете. Това е основното от там тръгва цялата сага.
Вярно ли е това за 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева, че сте отказали под предлог, че е
много скъпо?
АЛКИН НЕБИ: Адвокатската кантора бихте ли казали?
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Свищовска кантора!
АЛКИН НЕБИ: Не е. Не е вярно това!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз ви питам, нито информация искам... Искаме истината,
разбирате ли?!
АЛКИН НЕБИ: Истината... Ако аз не исках да помогна на Община Кубрат, въобще нямаше
да тръгна да развалям този договор. Щях да си продължа на 40 816 /четиридесет хиляди
осемстотин и шестнадесет/, щяхме да си кютаме патето и туй, което продадем ще го вливаме
в сметосъбирането. Щях да предложа да вдигнем данъците, защото не ни стигат ТБО, но
17 000 /седемнадесет хиляди/ не е голяма сума за Община Кубрат, за да откажа, това е едно.
Минали са две години почти от 2015 септември до 2017 март всичкото по този договор е
изтекъл. Този договор е продължил и му е плащано.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вие като нов Кмет, вие подписвате и се съгласявате...
АЛКИН НЕБИ: Шест месеца, шест месеца от подписването на договора е правото за
прекратяване. След това няма.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И след това не сте обжалвали?
АЛКИН НЕБИ: След това почваме сагата за прекратяване.
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ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да, почнали сте ама сагата продължава. Вижте каква е сумата.
АЛКИН НЕБИ: Сега, сумата е... кой можеше да предположи за един Ад хок /Ad hoc/. Ад
хок /Ad hoc/ един съд, който е създаден само за Община Кубрат. И няма никаква гаранция, че
след четири месеца, пет месеца, една година, няма да има друг Ад хок /Ad hoc/. Няма
гаранция!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Този термин беше интересен да си тупате патето е хубаво, обаче
трябва да влезете и в час, а не само в междучасието, разбирате ли? Защото имате
претенцията, че сте много в политиката, но все пак...
АЛКИН НЕБИ: Не, аз нямам намерение...
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Няколко пъти нали имахте претенция за това нещо, но бъдете...
АЛКИН НЕБИ: Ако исках да нямам главоболие, нямаше да бутам договора.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Бъдете честен, някой да си признае!
АЛКИН НЕБИ: В кое честен, аз ли съм го подписвал договора?! В кое честен да бъда?
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вие сте подписали фактурата.
АЛКИН НЕБИ: Фактурата - чл. 6 от Закона за счетоводството.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Нямаше да я подпишете, ама не сте знаели.
АЛКИН НЕБИ: Чл. 6 от Закона за счетоводството се пише на фактурата без подпис.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте! Въпроси?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вече научихме кой е подписал договора, но много добре знаем в
едни такива администрации, такива документи се съгласуват поне от няколко човека. Няма
ли хора, които са съгласували тоя договор? Как еднолично можем да обвиним някого? И то
Председателят на тогавашния Общински съвет го казва. Къде е него Общински съвет е
вземал решение да се сключи договор. Въпросът ми е: Кой е съгласувал тоя договор, юристи
имало ли е, заместник – кмет, кой? Кой е съгласувал този договор? Въпросът е към г-н Неби,
той е в момента Кмет на Общината.
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АЛКИН НЕБИ: От 2015 година мога ли да знам кой е съгласувал договора?! И Общинският
съвет не е приел решение за подписване на договора.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Бих искал да ме информирате на следващо заседание – кой е
съгласувал договора!
АЛКИН НЕБИ: Направо ще ви дам договора, който е качен.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Доктор Яхов!
ИБРАХИМ ЯХОВ: Ако е имало съгласуване на договора от страна на Общинския съвет,
това заседание № 49 от 30.09.2015 г., нямаше да го има. Извънредно заседание, което е
свикано веднага щом разбрахме, че е станал е подписан такъв договор, веднага свиках
Общинския съвет. За да обсъдим, за да разберем защо по този начин е процедирано. А знаете
според закона, юристите могат да го кажат, не съм юрист, че обществените поръчки не
минават през Общинския съвет. Така ли е?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Става въпрос за съгласуване – правим разлика между Общински
съвет и Общинска администрация.
ИБРАХИМ ЯХОВ: Аз чух, че питаш Общинският съвет, защо не е взел някакво становище?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не сте разбрали въпроса.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В Протокола ще е ясен въпросът докторе – след заседание. Г-жо
Цонева, заповядайте!
НИНА ЦОНЕВА: Ами тежка отговорност предстои на Общинския съвет и аз само искам да
цитирам по памет, да напомня на колегите, част от клетвата, която положихме в началото „И
във всички свои действия, да се ръководя от интересите на жителите на Община Кубрат“.
Призовавам всеки един колега да подходи критично към решенията, които вземаме. Да
приложи критично мислене и да помисли дали с решението си не обрича същите тези
граждани на Община Кубрат. Благодаря.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Само искам нещо да допълня към изказването на г-жа Нина Цонева.
На всички ни е ясно, че тези 200 /двеста/ и няколко хиляди лева никога няма да си ги върне
Общината. Нали сме наясно - всички?! Защото има едни висящи 90 /деветдесет/ и няколко
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хиляди лева, които висят и не може да си ги вземем. Същото ще се случи и с тези и би
трябвало да го знаете всички. 200 000 /двеста хиляди/ лева хвърляни ето ей така...
АЛКИН НЕБИ: Имаме и 70 000 /седемдесет хиляди/ да вземаме от един наемател на язовир
„Джебриша“, пак не можем да вземем с изпълнителен лист, така е. Просто законово
прехвърлят се всички имущества, които има на второ, трето лице и той няма нищо.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Неби, да ви припомня ли, че събирането на всички задължения
на Общината е ваша отговорност – не наша.
АЛКИН НЕБИ: Да, като изкараме изпълнителен лист и ги даваме на ЧСИ.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: То туй е ясно.
АЛКИН НЕБИ: И това е!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защо е стигнато до там да се трупа сумата от 70 000 /седемдесет
хиляди/ лева?
АЛКИН НЕБИ: Това ще питате пак предишното управление, язовир „Джебриша“ аз го
прекратих – 2017, юни – юли беше. Вече го прекратихме дотогава, защото не е плащал и са
натрупали 70 000 /седемдесет хиляди/.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, г-жо Борисова, заповядайте!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам едно предложение, тъй като ситуацията е наистина
много сериозна и вие сега се обръщате към Общинския съвет, за в бъдеще във връзка с това
образувано дело, да се правят срещи, Общинските съветници да бъдат по - подробно
запознати преди такива извънредни сесии и преди каквото и да било действие от страна на
Община Кубрат, ако щете и във връзка с процесуалното представителство, тъй като всички
ние сме граждани на тази Община, всички ние имаме отношение към това, което се случва и
е добре да бъдем запознати. Това е моето предложение. Да не стават така нещата в движение,
ние да задаваме въпроси и да получаваме откъслечна информация и вие да ни предоставяте
една докладна записка – ето ви, вземете решение. Това е моето предложение за в бъдеще.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте доктор Белинов!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Дали някой си дава сметка, ако загубим това дело пред
Арбитражния съд? Какво става с тия пари? Някой дава ли си сметка какво ще стане? Готови
ли сме по някакъв начин да реагираме?
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АЛКИН НЕБИ: Този филм един път е игран – 2018 – 2019. Ако Арбитражен съд Варна от
2020 година създадения извади решение и каже Общината е виновна, отиваме към Окръжен
съд Разград с молба да не издава изпълнителен лист, защото изпълнителен лист е проблемът.
Имаме ли изпълнителен лист, следващата стъпка е обжалване пред ВКС, където 2% е таксата
– ей това е големият проблем. На 32 000 000 /тридесет и два милиона/, това са 640 000
/шестстотин и четиридесет хиляди/ плюс още адвокатски 1 000 000 /един милион/ – сериозен
е проблемът!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Зададох ви въпрос! Има ли готовност Общината да посрещне този
проблем – в най-лошия вариант?
АЛКИН НЕБИ: На 33 000 000 /тридесет и три милиона/ не знам дали е готова Общината.
При 18 000 000 /осемнадесет милиона/ бюджет – 33 000 000 /тридесет и три милиона/...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, понеже и кметовете са тука и тази точка конкретно засяга и
тях, защото представляват конкретно населено място. Кмета на Савин, заповядайте!
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Здравейте! Искам да взема
отношение по въпроса, понеже от двадесет години съм кмет и знам отначало как тръгнаха
всички работи. Отначало сметосъбирането и сметоизвозването се извършваше от „БКС“,
след като „БКС“ беше закрито, сметосъбирането и сметоизвозването беше поето от фирма
„Бордо“, където г-н Бедиханов беше счетоводител, тъй ли?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тогава заместник – директор бях на фирмата.
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Може и директор, но ето... вие знаете
на месеца колко беше наемът за сметосъбирането и сметоизвозването.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Още си го спомням - 11 400 /единадесет хиляди и четиристотин/
беше.
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Тогаз населението беше повече,
разказвам предистория, за да разберете за какво става въпрос.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, ако имате въпроси, задавайте ги.
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: После договор беше сключен с
„Гранд – Комерс Варна“ до 2015 година...
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Изпуснахте нещо, само нещо изпуснахте, че договорът с „Бордо“
беше прекратен от Общината. Нали само това изпуснахте, да!
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Аз казвам как седят нещата. След
като „Гранд – Комерс Варна“ почна, сметоизвозването се извършваше един път месечно, а
зимните месеци се оправдаваше, че няма пътища, няма достъп до контейнери. Имало е и
месеци, когато въобще не са минавали - примерно януари месец - нямало пътища, камионът
не можел да маневрира, до контейнерите не било разчистено, а в края на месеца идваше,
пускаше фактура да взема пари. Откакто Общината пое сметосъбирането и сметоизвозването
– три пъти месечно минават колите, ако има някакъв проблем, заместник – кметът г-н
Йорданов отговаря за сметосъбирането и сметоизвозването. Преди онзи като беше във Варна
кого ще търсим и да има някакъв проблем, въобще не беше на ниво сметоизвозването,
сметопочистване. Плюс това имаше двама общи работници, които бяха от Савин, които са
ми казвали, въпросната фирма чистеше и Община Главиница и Суходол. Отиват, чистят
Община Главиница, камионите се връщат пълни в Кубрат, защото регионалното депо в
Силистра е затворено. Въпросните камиони отиват на следващата сутрин, разтоварват
боклука в депото в Дянково за сметка на Община Кубрат. Същото беше и със Суходол. Като
отидат там да чистят, пак нощно време, връщат се колите и трябва да отидат на следващия
ден в регионално депо Севлиево, не отиват в Севлиево - отиват пак в Разград. Населението
намалява пък тонажа се увеличава. И за мене е нормално сега тази цена, която Общината на
месец изразходва за сметосъбиране и сметопочистване. Туй искам да кажа.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Г-н Бедиханов!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Мехмедов, много сериозни обвинения относно фирмата...
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Обвинения ли... относно коя фирма!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тази - „Еко 2015“, нали казахте, че... Да си задам въпроса само.
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Нали 2017 беше на предизборния ти
щаб на Бялата къща въпросното лице, заради туй ли?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля ви, по-деликатно... Г-н Бедиханов, отговорете!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да си задам въпроса само.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Отговор или въпрос?!
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ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Аз не мога да разбера вие кого
защитавате, интересите на Общината ли или на частната фирма?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз не съм си задал въпроса, а вие се нахвърлихте...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпросът ми е следният: Вие уведомихте ли някого?
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: За какво да уведомя?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: За това нещо, което се е случвало, на вас са ви казали такава
информация, вие сте длъжен да уведомите.
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Аз ви казвам, че един път на месеца е
чистено, а сега Общината чисти три пъти месечно.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, не! Тогава уведомихте ли някого - компетентните органи?
ШЕВКЪ МЕХМЕДОВ /Кмет на кметство с. Савин/: Не съм уведомил.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: По закон сте длъжен затова!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Доктор Яхов!
ИБРАХИМ ЯХОВ: Г-н Председател, г-н Мехмедов иска да каже, че тези неща хората които
в него момент са работили в „Еко 2015“ няма как да ги кажат, защото веднага ще бъдат
уволнени. Те са ги казали, чак вече след като договорът с „Еко 2015“, е прекратен – чак
тогаз! Те и самите шофьори са си признали след това сами, че тия неща са ги правели,
защото няма как по друг начин да ги направят, а не в него момент нито кмета, никой от нас
не е знаел, че... аз тогаз изпълнявах длъжността директор в Разград и всяка сутрин отивах на
работа и виждах кубратския камион празен камион с боклука се връща от Дянково. Значи
цяла нощ не е работил, викам този. Значи той идвал пълен от някъде и в Кубрат вместо да
намалява боклука, а то се вижда сега в момента, какви са сметките, такива сметки каквито са
били през 2005 година с „Бордо – тогава е било 11 000 /единадесет хиляди/ – 12 000
/дванадесет хиляди/, значи долу - горе същата цена. Тогава в Кубрат имаше към 26 000
/двадесет и шест хиляди/ – 27 000 /двадесет и седем хиляди/ население.
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Явно сте забравили доктор Яхов, тогава за 11 400 /единадесет
хиляди и четиристотин/, се чистеше само града, селата не се чистеха. Само едно уточнение
нали, договорът с „Бордо“ какъв е бил.
ИБРАХИМ ЯХОВ: И значи и тогаз е било много демек.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, достатъчно напомнихме историята. Г-н Ялама!
ИБРАХИМ ЯЛАМА: Г-н Бедиханов, аз тогава бях кмет на Мъдрево до вашия председател,
забравих му името, ние сме му пускали фактура и той ни плащаше защото почистваха от
село Мъдрево. Той превеждаше - от неговата фирма пари на изпълнителят. Имаше такъв
случай, имаше леко неразбирателство, но ни е плащал.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не можах да разбера вас.
ИБРАХИМ ЯЛАМА: И по селата е плащал той.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Как е плащал? Не мога да разбера какво е плащал.
ИБРАХИМ ЯЛАМА: За селските сметища той пращаше машини или ние намирахме
машини, пускаше се пак фактура и той превеждаше фактура..
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Става въпрос за сметоизвозването ли?
ИБРАХИМ ЯЛАМА: Не, не... За почистване на сметища.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имаше за почистване на всички сметища в Община Кубрат.
ИБРАХИМ ЯЛАМА: За селските сметища!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не само! И кубратското сметище. То се делегираше и така.
ИБРАХИМ ЯЛАМА: Тогава той плащаше.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, по същество. Г-н Алеков иска да вземе думата.
ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Сметосъбирането и сметоизвозването има голяма история в Община
Кубрат.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е.
ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Предполагам, че е така и в другите Общини и нека да оставим тази
тема – минало и заминало. Да минем по същество по първа точка. Сега, преди малко г-н
Бедиханов каза, че 225 000 /двеста двадесет и пет хиляди/ като ги дадем тези пари няма да се
върнат, да, действително няма да се върнат, но ако нямаме адвокат, който да ни представлява
– имаме такъв спомен с шуменските адвокати, семейство Исаеви, където загубихме делото и
платихме 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/. Сега ако нямаме адвокати, може да
платим и 5 000 000 /пет милиона/. По - добре 225 000 /двеста двадесет и пет хиляди/ и ако
забелязвате имат четири точки в договора, при кои случаи ще съберат и при кои случаи няма
да съберат. Нека да минем по този път, тука разясняваме, да вземем решение, за да може в
понеделник да сме на линия - на време. В историята кой какво е правил, кой какво... има вече
институции, които ще се занимават с това нещо – 100%! Значи виждаме, че ние ще платим
когато е в наша полза, но тогава когато в четвърта точка ищецът в случая фирма „Еко 2015“,
ако спре, това означава, че тогава няма да платим – тази точка ме интересуваше.
АЛКИН НЕБИ: Ако няма дело – няма да плащаме. Ако има дело – тогаз плащаме.
ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: При тези трите случая, плащане ще има когато е в наша полза.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Алеков! Доктор Белинов, заповядайте!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз искам да питам, кой ще поема отговорност за тази адвокатска
кантора, дали е компетентна? Ако тя не се справи с поставената задача. Вие еднолично сте
избрали тази фирма, защото е най-евтино, така ли да разбирам?
АЛКИН НЕБИ: Най - евтината, да.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: А не е ли редно най - компетентната да се избере? Ако загубим
делото тогава какво правим? Защото сме избрали най-евтината фирма... Това ли е?
АЛКИН НЕБИ: Ще защитаваме интереса на Общината.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Защитавате, но от там нататък ако загубим ще платим 33 000 000
/тридесет и три милиона/.
АЛКИН НЕБИ: Не, имаме опция да обжалваме още.
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ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, но питам кой поема отговорността, ако фирмата е
некомпетентна или загуби делото. Вие ли поемате отговорността? Защото вие еднолично сте
избрали!
АЛКИН НЕБИ: Готов съм да я поема.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Тоя път – да!
АЛКИН НЕБИ: Да.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, мисля че изчерпахме изказванията и въпросите. Не виждам
други желаещи за изказване. С уточнението на инж. Хасанов, искам отново за Протокола да
зачета решението какъв вид придобива:
„Точка 1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Договор за правна защита и
съдействие /Съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение/.
Точка 2. Дава съгласие управителя на „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат, да предостави
финансова помощ /безлихвен заем/ на Община Кубрат, за заплащане на дължимите суми
както следва:
Точка 2.1. Първоначално заплащане на сумата в размер на 67 680 /шестдесет и седем хиляди
шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС, дължима незабавно с оглед подписване на Договор
за правна защита и съдействие по т. 1. към адвокатското дружество.
Точка 2.2. Последващо заплащане към адвокатското дружество, при постигнат резултат в
полза на Община Кубрат в размер на 157 920 /сто петдесет и седем хиляди деветстотин и
двадесет/ лева без ДДС, съгласно клаузите на Договор за правна защита и съдействие по т. 1.
от настоящото решение.
Точка 2.3. Срок за възстановяване до 2 години от приемането на решението.“
Да се добави в днешното гласуване. И точка 3.:
„3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от
АПК предвид необходимостта от осигуряване на особено важни и значими интереси.“.
Колеги, гласуването е поименно. Ще зачета имената ви по списък...
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
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
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
Против
За
За
За
За
За
За
Против
Против
Против
За
Против
Против
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 249
Към настоящия момент е висящо арб.дело № 1 / 2020 год. по описа на
Арбитражен съд Варна при сдружение „Арбитражно право и защита“, образувано по
искова молба на "Еко 2015" ЕООД, срещу Община Кубрат с обща цена на исковите
претенции в размер на 32 345 334 /тридесет и два милиона триста четиридесет и пет
хиляди триста тридесет и четири/ лева във връзка с Договор № 150/27.08.2015г.
За изпълнение на възложената работа от адвокатското дружество са необходими
средства Съгласно Договора за правна защита и съдействие, възложителя се задължава
да заплати на изпълнителя възнаграждение съобразно чл. 7, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1 за
минималните размери на адвокатските възнаграждения.
В тази връзка са налице 3 /три/ - оферти, като ще се приложи най – изгодната и
която не изисква незабавно заплащане на цялата сума, а частично и е обвързана с
резултата от делото за Общината и предвижда първоначално заплащане на сумата в
размер на 67 680 /шестдесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС,
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дължима в седмодневен срок от подписване на договора и последващо такова при
постигнат резултат в полза на Община Кубрат в размер на 157 920 /сто петдесет и
седем хиляди лева и деветстотин и двадесет/ лева без ДДС.
Посочената сума е минимална съгласно действащото законодателство /Наредба
№ 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения/, но и непосилна за
Община Кубрат.
Делото е насрочено за 07.06.2021г., поради което следва, да се предприемат
незабавни мерки.
Във връзка с гореизложеното е необходима финансова помощ към Община
Кубрат и „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат да окаже финансова помощ във връзка с
образувано срещу Общината Арб. Дело № 1/2020 г. по описа на Арбитражен съд Варна
при сдружение „Арбитражно право и защита“, като заплати правната защита и
съдействие при условията на чл. 36, ал. 4 от Закона за адвокатурата.
Предвид това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 11,
ал. 1, т. 15 и т. 23 от Наредба № 8 на ОбС за реда за упражняване правото на
собственост на община Кубрат в едноличните търговски дружества с общинско
имущество, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има
дялове или акции, Общинският съвет – Кубрат, в качеството му на едноличен
собственик на капитала на „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат, Общинският съвет – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да подпише Договор за
правна защита и съдействие /Съгласно Приложение № 1 - неразделна
част от настоящото решение/.
2. Дава съгласие управителя на „Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат, да
предостави финансова помощ /безлихвен заем/ на Община Кубрат, за
заплащане на дължимите суми както следва:
2.1.

2.2.

2.3.

Първоначално заплащане на сумата в размер на 67 680 /шестдесет
и седем хиляди шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС, дължима
незабавно с оглед подписване на Договор за правна защита и
съдействие по т. 1 към адвокатското дружество.
Последващо заплащане
към адвокатското дружество при
постигнат резултат в полза на Община Кубрат в размер на 157 920
/сто петдесет и седем хиляди деветстотин и двадесет/ лева без
ДДС, съгласно клаузите на Договор за правна защита и
съдействие по т. 1 от настоящото решение.
Срок за възстановяване до 2 години от приемането на решението.
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3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на
основание чл. 60, ал. 1 от АПК предвид необходимостта от осигуряване
на особено важни и значими интереси.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд Разград.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 6
(шест), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точката е приета, колеги. Предвид
изчерпване на дневния ред, прекратявам извънредното заседание на Общински съвет –
Кубрат. Благодаря ви!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ /

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Елис Софта /
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