ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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№ 22
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 28.07.2021 г. /сряда/ 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: 20 общински съветници.
Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов зам.- кмет на Община Кубрат, служители от Общинска администрация – гр. Кубрат,
Даниела Николова – гл. счетоводител при „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат,
кметове на кметства, граждани и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми господин Кмет на Община Кубрат,
Уважаеми Заместник - кмет на Община Кубрат,
Уважаеми представители на общинската администрация,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми зрители, които ни гледат в момента,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат,
което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/. Имаме кворум на днешното заседание и може да
вземаме законови решения. Имаме 20 /двадесет/ регистрирани общински съветници.
Откривам редовното заседание на Общински съвет – Кубрат. Колеги, предварителния
дневен ред е на вашето внимание. Който е съгласен с така предложения вид, моля да
гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
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Общинският съвет - Кубрат, с 20 /двадесет/ 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.

Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета
Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат за 2020 година.
на Община Кубрат

2.

Хюсеин Юмеров –
Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на Председател на ОбС
“МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат.
– Кубрат

3.

Информация за изпълнение на бюджета на Община Алкин Неби – Кмет
Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към на Община Кубрат
30.06.2021г.

4.

Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на
временен безлихвен заем от централния бюджет за
авансово финансиране на плащания (окончателно
плащане) по проект № BG06RDNP001-7.008-0017 Алкин Неби – Кмет
„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел на Община Кубрат
подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти:
„Административна сграда № 1“ и „Административна
сграда № 3 с подземен гараж“.

5.

Определяне на представител на Община Кубрат за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, Алкин Неби – Кмет
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. на Община Кубрат
Разград и определяне мандата му за гласуване по точките
от дневния ред.

6.

Определяне на представител на община Кубрат в редовно
годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Алкин Неби – Кмет
Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и на Община Кубрат
неговият мандат за гласуване.

7.

Женифер Пойраз –
Удължаване срок на договор за наем за общински Зам.-кмет
на
жилищен имот.
Община Кубрат
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8.

Удължаване срок на договор за наем за общински Женифер Пойраз –
Зам.-кмет
на
жилищен имот.
Община Кубрат

9.

РАЗНИ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Дневният ред е приет с 20 /двадесет гласа/ „За“. Преминаваме към
точка първа от дневния ред, относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на
бюджета на Община Кубрат за 2020 година. Докладва: г-н Неби – Кмет на Община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2020
година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми Председател на Общински съвет, Уважаеми дами и
господа Общински съветници, Уважаеми Заместник - кмет, Кметове по населени места,
медии, Уважаеми граждани.

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,
които заседаваха съвместно! Господин Байрактаров – да чуем вашето становище на
Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Добър ден и от мен! По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните
комисии подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на
Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 3;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище на двете
съвместни комисии - на Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:

ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС)
По точка първа: Членовете на постоянните комисии също подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишния отчет за
изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС–7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Мехмед! Колеги, въпроси и желаещи за изказване
по точка първа от дневния ред, относно Годишния отчет за изпълнението на бюджета на
Община Кубрат за 2020 година? Не виждам. Гласуването е поименно, зачитам 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
Отсъства
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 № 262
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 140, ал. ал. 1 - 3 и ал.
5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 65 и чл. 66,
ал. 3 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за изпълнението на бюджета на Община Кубрат към
31.12.2020 г. (съгласно Приложение „Доклад-отчет 2020“).
2. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат
към 31.12.2020 г. (съгласно Приложения B3_2020_4_6703, BALANCE-20205 / 42

IV-6703,
10-30_tekushti_remonti_2020_4_6703,
Capital_2020_4_6703,
KR_2020_4_6703,
commitement_2020_4_6703,
Intragovernment_Flow_2020_4_6703,
POS_ustroistva_3_2020_4_6703,
predstavitelni_razhоdi_2020_4_6703,
prosr_3_2020_4_6703,
razshifr_§§31_3_2020_4_6703, Spravka izp.plan-smetka TBO_2020_4_6703,
Spravka
neusv.nalichni
sredstva
MD_2020_4_6703,
Total_Cash_Report_2020_4_6703, Naturi_3_2020_4_6703 ).
3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г.
(съгласно Приложения „Отчет за дълга към 31.12.2020 г.“ и Prilojenie № 15).
4. Приема годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от
Европейския
съюз
към
31.12.2020
г.
(съгласно
Приложение
IB3_2020_4_6703_KSF,
IB3_2020_4_6703_RA,
IB3_2020_4_6703_DES,
IB3_2020_4_6703_DMP).
5. Приема отчет за командировките на кмета към 31.12.2020 г. (съгласно
Приложение „Отчет за командировките на кмета на община Кубрат към
31.12.2020 г.“).

Настоящото решение да бъде 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 поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 5
(пет), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка първа е приета, колеги.
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Относно: Приемане на Годишен финансов
отчет за 2020 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат.

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр.
Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС Кубрат
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Председателят на Общински съвет Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нека да чуем и становищата на комисиите относно точка
втора от дневния ред! Господин Байрактаров, становища на двете комисии, които
заседаваха по точка втора - 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 ВТОРА:
I. По точка втора от дневния ред г-жа Ганка Георгиева – общински съветник,
направи предложение в докладната записка, относно: Приемане на Годишен финансов
отчет за 2020 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, т. 2 да е със следното
съдържание: Печалбата да се отнесе в общите резерви на дружеството, както е в
представената докладна от д-р Павлина Мичева – управител на „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД, гр. Кубрат: т. 2. Приема резултата на дружеството за 2020 г. в размер на
331 837, 94 лв. за отнасяне в общите резерви на дружеството.
Предложението се подложи на гласуване:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 1;
„против“ - 3;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.
На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Ганка Георгиева не участва в
гласуването.
Това предложение беше отхвърлено в предложената форма.
II. По точка втора от дневния ред предложението за решение се подложи
на гласуване и в първоначалния му вид, представен от вносителя на докладната
записка г-н Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – Кубрат.
Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят
предложението за решение относно: Приемане на Годишен финансов отчет за
2020 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, в първоначалния му вид с
представените в докладната записка точки:
1. Приема Годишния Финансов отчет на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр.
Кубрат за 2020 г.
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2. Печалбата на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат за 2020 г., да се
изплати като дивидент на Община Кубрат, след приспадане на полагащият се
данък;
3. С оглед социалната функция на лечебното заведение, Общински съвет –
Кубрат в качеството си на Общо събрание дава съгласие дивидента в т. 2 от
настоящото решение да бъде предоставен за нуждите на „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД, гр. Кубрат, в 7-дневен срок от постъпването му в Общинския бюджет.
4. Освобождава от отговорност за отчетната 2020 г. управителя на
“МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат - д-р Павлина Димитрова Мичева.
5. Определя за одитор на дружеството д.е.с. Теодоси Георгиев от
специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61” ООД, гр. София за
извършване на независим финансов одит за 2021 г., като задължава управителя на
“МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат д-р Павлина Димитрова Мичева, да извърши
необходимите действия по възлагане и извършване на одита.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 3;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.
На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Ганка Георгиева не участва в
гласуването.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, 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:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
ПО ТОЧКА ВТОРА:
I. По точка втора от дневния ред г-жа Ганка Георгиева – общински съветник,
направи предложение в докладната записка, относно: Приемане на Годишен финансов
отчет за 2020 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, т. 2 да е със следното
съдържание: Печалбата за 2020 г. да остане като неразпределена печалба по баланса
на дружеството.
Предложението се подложи на гласуване:
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 1;
„против“ – 4;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Ганка Георгиева не участва в
гласуването.
II. По точка втора от дневния ред предложението за решение се подложи
на гласуване и в първоначалния му вид, представен от вносителя на докладната
записка г-н Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – Кубрат.
Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Приемане на Годишен
финансов отчет за 2020 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат, в първоначалния
му вид с представените в докладната записка точки:
1. Приема Годишния Финансов отчет на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр.
Кубрат за 2020 г.
2. Печалбата на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат за 2020 г., да се
изплати като дивидент на Община Кубрат, след приспадане на полагащият се
данък;
3. С оглед социалната функция на лечебното заведение, Общински съвет –
Кубрат в качеството си на Общо събрание дава съгласие дивидента в т. 2 от
настоящото решение да бъде предоставен за нуждите на „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД, гр. Кубрат, в 7-дневен срок от постъпването му в Общинския бюджет.
4. Освобождава от отговорност за отчетната 2020 г. управителя на
“МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат - д-р Павлина Димитрова Мичева.
5. Определя за одитор на дружеството д.е.с. Теодоси Георгиев от
специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61” ООД, гр. София за
извършване на независим финансов одит за 2021 г., като задължава управителя на
“МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат д-р Павлина Димитрова Мичева, да извърши
необходимите действия по възлагане и извършване на одита.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 4;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Ганка Георгиева не участва в
гласуването.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Мехмед! Колеги, въпроси, по право ще дадем думата
на главния счетоводител на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат – тя е сред нас. Но, ако
възникват въпроси или риторично изказване, може да вземе думата. Г-жо Борисова!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Да, аз имам въпрос и въпросът ми е към Вас – към вносителя на
докладната, в този ѝ вид. Има ли пречка тази сума да бъде оставена в общия резерв на
дружеството или да бъде като неразпределена по баланса на дружеството и ако евентуално
вие приемете – Общинският съвет приеме такова решение в този му вид, под каква форма
Общината ще върне тези 300 000 /триста хиляди/ лв. към дружеството? Това са моите
въпроси. Благодаря.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, както стана въпрос и в комисиите, но може би ще трябва да
обясним и на жителите на Община Кубрат, на всички присъстващи, защото заседанието е
онлайн. Има ли пречка да бъде разпределен в общия резерв? Общият резерв в момента на
„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат е 276 000 /двеста седемдесет и шест хиляди/ лв. при
основен капитал от 297 000 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лв. Общият резерв се е
сформирал през годините още от 2000 г., когато при определени случаи на разпределение на
печалба – даже да е минимална, сума е оставена в общия резерв. Общият резерв в момента на
„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, е 276 000 /двеста седемдесет и шест хиляди/ лв.
Неразпределената печалба, както г-жа Георгиева предложи във втората комисия, в която
присъства, е неразрешаване на проблема и оставяне в бъдеще като отново разпределение на
тази сума от Общински съвет като Общото събрание на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, което
трябва да вземе решение, какво да стане със сумата. Под каква форма ще бъде преведена,
мисля че администрацията и счетоводството вече са си направили анализа и знаят под каква
форма ще бъде предоставена.
МАРИЕТА БОРИСОВА: И тя е?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз не мога да кажа. Но тя ще е за нуждите на болницата - „МБАЛ –
Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, може би по искане на управителя, точно, конкретно и ясно. Но
този дивидент, както и през годините Общинският съвет, пример мога да дам юни месец
2010 г. също е имало разпределение на определена печалба и не е прецедент, това което се
случва в момента. А в опасенията ми, след първите две съвместни комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси /КЕИРБФ/ и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
/КСДОЗКСВ/, стана ясно, че финансовите средствата на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, са в така
затруднено положение. Д-р Мичева каза, че ще изпитва затруднения предвид заплащането на
заплатите на служителите на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД. Но към представените отчети, които
са на вашето внимание днес пред вас – към 30.06.2021 г. парични средства, каса и по банкова
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сметка „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, разполага с 412 865, 87 /четиристотин и дванадесет хиляди
осемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/ лв. Има други вземания –
307 000 /триста и седем хиляди/ лв. и реализирана печалба от 171 000 /сто седемдесет и една
хиляди/ лв. И както стана вчера ясно на заседание на постоянните комисии, че има още
очаквани средства от делата от НЗОК. Така че може би трябва да успокоим всички, че
„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, разполага със средства и няма да изпитва затруднения като
разплащане. А за формата на докладната, отчетите на търговските дружества се представят
до 30.06.2021 г. към едноличния собственик и това е за разлика от ООД и АД, Общинският
съвет е Общото събрание на едноличните дружества – ЕООД, вкл. „Кубратска гора“ ЕООД и
В и К „Меден кладенец“ ЕООД, така и на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД . И ние решаваме за
разпределението на тази печалба. Отразяването в общия резерв, създава един резерв, който
през годините той е създаден и няма нужда да бъде допълван. В резерва и в момента
разполаганата сума на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, са достатъчни за нейното функциониране в
пълен капацитет. Други въпроси, колеги? Г-жо Георгиева, малко по-високо така и по-смело.
Заповядайте!
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Понеже се цитира в два протокола моето име с предложенията.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е.
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз искам да дам обяснения и тук на сесията. Първото ми
предложение беше да остане редакцията на предложението в т. 2 за решение в т. 2 на
докладната на управителя на болницата. Какво имах предвид! Намерението на Общото
събрание на болницата - Общинския съвет е да върне дивидента в дружеството – това звучи
добре. Но изплащането на дивидента е безсмислено и ще доведе до излишно внасяне на
данък върху дивидента, който е 5 % върху нетната печалба и се равнява на близо 16 600
/шестнадесет хиляди и шестстотин/ лв. Неразпределянето на печалбата на дивидент, не
означава, че дружеството не може да го изразходва – точно обратното. С такова решение
Общината – собственик решава да получи един доход от печалбата, ако прецени, че
паричните средства не са необходими на дружеството. Аз не знам как преценихме, че
средствата не са необходими на дружеството. Следващото ми предложение на следващото
заседание, беше да отпадне точката за разпределяне на печалбата за следващо заседание,
като се даде възможност на общинските съветници да се запознаят по-задълбочено с
проблема. Имах предвид, че срокът за оповестяване на годишния финансов отчет в
търговския регистър, е 30.09. и има възможност да се вземе отново преразглеждане и отново
такова решение. С решението, което предлагате да вземем, се очертава превишение на
текущите пасиви на дружеството над текущите активи, което е предпоставка за несигурност
в действията. Като прибавим и рисковете за дейността на дружеството от пандемията и
извънредното положение, което ще доведе до първо: намаляване на приходите от дейността,
поради намаляване на обслужените пациенти при затваряне на отделения в болницата, както
се получи предния период. Ще доведе също до увеличаване на разходите за оперативна
дейност, в резултат на вдигане на цените на услугите и на другите елементи - на горивата,
енергоносители, медикаменти, материали и др. Това ще доведе също и до временно и
постоянно намаляване на персонала, поради заболяване и при една нова вълна на
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пандемията. Всичко това води до съмнения относно способността на дружеството, да
продължава да функционира, като действащо предприятие. Кой има полза от това –
населението, болницата, Общината като собственик? И аз мисля, че в тоя дух, е редно да
погледнем и към себе си. Вчера на заседание на комисията стана ясно, че уставът на
дружеството е много стар. Актуализирането на устава на дружеството, не е функция на
дружеството, а на някой друг. И още едно питане: Направи ли нещо Общината, пусна ли
искане към Министерството за отпускане на част от целевите средства, които са в размер
на... приблизително казвам 131 000 000 /сто тридесет и един милион/ лв., за работа на
здравното заведение в условията на пандемия? И ако не сме направили такова искане –
защо? Разград и Исперих, го направиха. Срокът мисля че беше края на юни.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Приключихте ли?
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Да.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предвид необходимостта на средствата, Общината решава да
предостави сумата, но в закона, каквото е изписано, ние не може да бягаме от данъците в
една държава, в която живеем, независимо коя е тя. Докато за несигурността за
съществуването, може би вие така малко пристрастно, понеже сте част от „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД, и се опитвате да внушите някои проблеми на болницата. Но управлението на
болницата, като плануване за следваща година, е на управителя на съответното дружество по
договор. Разходите - приходите ще се плануват и ще се представят пред Общото събрание.
Ако има проблем, ние ще знаем за проблема и ще действаме заедно за разрешаването на
проблемите. Не само на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, но и на другите търговски дружества. До
искането за целевите средства, също от управителя за тези срокове или за тези искания, няма
писмо до ОбС – Кубрат, ако има до Общината – кмета е тука, може да отговори. Изтърваният
срок не може да се вменява нито на Общинския съвет, нито на Общината.
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Не, аз имам въпрос, просто питам.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Изпуснат е срокът, вие го казахте. В ОбС такова предложение няма и
за уведомяване за срока и мисля че в деловодството на Община Кубрат такова
предупредително или уведомително писмо, не е постъпило.
АЛКИН НЕБИ: Не, няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси, колеги? Желаещи за изказвания?
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Съжалявам, че я няма д-р Мичева, за да каже дали има или няма.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За съжаление отсъства, да. Не знаем причината, но... Г-н Алеков,
заповядайте!
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ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Благодаря ви, г-н Председател. Значи от вчерашните комисии,
доколкото ми стана ясно, че в резерва сумата от 276 000 /двеста седемдесет и шест хиляди/
лв. я няма във вид на банкноти. Това разбрах от управителя на болницата. Нещо бъркам или
не, не сме много удовлетворени, но аз това разбрах. Евентуално и сумата от 331 000 /триста
тридесет и една хиляди/ лв., ако влезе пак в този резерв, значи тази сума пак я няма, тя само
счетоводно ще се запише като цифра, но във вид на банкноти я няма. И това по никакъв
начин няма да възпрепятства болницата да си работи съвсем нормално. Защото сега
разбирам, че евентуалната сума от 331 000 /триста тридесет и една хиляди/ лв., ако не влезе в
резерва ще има проблеми с болницата.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Няма да има проблеми. Не би трябвало да има проблеми.
ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Няма да има проблеми, защото, не трябва да има, защото в резерва
сума от 276 000 /двеста седемдесет и шест хиляди/ лв., само в цифри я има, но във вид на
банкноти - не. Това така го разбрах вчера на самата комисия. И сумата от 331 000 /триста
тридесет и една хиляди/ лв., която ще влезе в резерва пак във вид на счетоводна операция, но
не във вид на банкноти. Така че по никакъв начин няма да възпрепятства работата на
болницата, както за заплатите, така и за други такива разходи. Благодаря ви!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Алеков.
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Г-н Председател! Нека да не обръщаме това в дискусия, има
изказвания, които няма смисъл да обяснявам за счетоводството. Общите резерви не са пари
по сметка, моля!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие не уточнихте, в началото споменахте, че според последният
тримесечен отчет има парични средства по сметките на болницата. Това трябваше да
отговорите на колегата общински съветник. 412 000 /четиристотин и дванадесет хиляди/ лв.
има парични средства болницата - 412 000 /четиристотин и дванадесет хиляди/ лв. на
30.06.2021 г.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към 31.05.2021 г. - 612 000 /шестстотин и дванадесет хиляди/ лв.
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това, че парите ги няма като банкноти – има ги. 412 000
/четиристотин и дванадесет хиляди/ лв., са по сметката на болницата.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вие, не ми предоставихте време за отговор, г-н Бедиханов.
Благодаря за което! Трябва да разберем дейността как се осъществява, като имате предвид,
че беше дискутирано купуването на скенера – компютърния томограф. Беше скоро, колеги –
февруари месец и в докладната става ясно, че болницата разполага с частичен финансов
ресурс и може да покрие недостигът с краткосрочен банков заем. Значи тука трябва да
уточним нещо! Управителите на търговските ни дружества – някои знаят, някои не – трябва
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да посочим това закупуване как ще се случи. И в това решение, посочването е частичен
ресурс от болницата и ако не достигне – при необходимост от банков кредит. Някъде тука да
е записано, че ще покрием с бъдеща печалба или да е поискано от Общински съвет да бъде
така, или в последствие ще бъде поискано – не! И юни месец 331 000 /триста тридесет и една
хиляди/ лв. печалба. Обясних ви и в комисии, да не влизаме повече в детайлизиране.
Решението за закупуване или част от управленията на тези дружества, се случват след
решение на Общински съвет с конкретна и ясна цел. Други въпроси, колеги? Г-жо Цонева,
заповядайте!
НИНА ЦОНЕВА: Аз имам... може би малко така встрани от темата...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Но, въпросът трябва да е конкретно за темата. Да не правим анализи.
Да, заповядайте!
НИНА ЦОНЕВА: Да, Вие ще прецените. Дали знаете колко души са ваксинирани в община
Кубрат? Имаме ли такава информация?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз ако знам и вие ще знаете. Предоставяме информацията, която
постъпва към нас.
НИНА ЦОНЕВА: Не, някой ако знае да я съобщи това.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колко човека са ваксинирани?
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Аз знам в областта! Получихме от Ася Генева – 9,58% - за
областта.
АЛКИН НЕБИ: Никой не знае, няма информация.
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Не е разбито на общини.
НИНА ЦОНЕВА: А може ли да искаме такава информация?
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Като достъп до обществена информация ли?
НИНА ЦОНЕВА: Да, какъв процент от населението.
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: По принцип може без лични данни.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Без имената като бройка.
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Като процент, да - би могло да се изисква.
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НИНА ЦОНЕВА: Мисля че д-р Мичева каза, да в реални условия наистина тези средства са
достатъчни. Тя също спомена, ако условията не са като настоящите дни – дано да са такива.
Мисля че, това беше нейната идея основно за непредвидимост на бъдещето, донякъде.
Колкото и да се спекулира по темата, все пак не можем да кажем, че не съществува такава
опасност и затова при тоя процент на ваксинирани, въпреки, че е личен избор ваксината,
разбира се, но в другите страни знаете, че примерно за да... примерно говоря, съвсем
конкретно, защото мене ме касае, когато пътуваме с ученици, задължително е да се
ваксинирани – всички. В другите страни е задължително. След като такъв малък процент от
населението е ваксинирано, следователно ние сме в доста рискова ситуация. И вероятно нали
ще е добре да има някаква готовност, ако вие гарантирате, че може да се помогне в случай на
нужда. Ако можете да го направите, да гарантирате по някакъв начин, мисля че, донякъде ще
се обясни и другите притеснения. Хората, които не разбираме толкова от цифри,
разглеждаме и другата страна на въпроса. Мисля че и това беше част от разговорите на
комисиите.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Цонева! Разбирам за загрижеността ви, но да не
забравяме, че в началото на тази пандемия нямахме никаква готовност – от всички тук няма
кой да оспори това. Но да не пренебрегваме факта, че все пак държавата има едно
Министерство, което за такива непредвидени ситуации, определя бюджет, решава какво да
се случи. И в тази пандемия, само за сведения, те са пред вас: Възнагражденията, получени
за ковид са над милион. За лекари – 550 000 /петстотин и петдесет хиляди/ лв., е изплатено
за здравни грижи, специалисти, санитари, болногледачи. В отчета е ясно казано болницата
как се справя с пандемията и колко човека са ангажирани с това. Не искам много да
конкретизирам детайли, но вие сами ще се убедите в отчета. Познаваме града, той е малък.
Бройките са ясни, като например лекарите са 27 /двадесет и седем/ на брой. Средно месечно
занимавали са се с ковид - 27 /двадесет и седем/. Други въпроси, колеги, има ли?
МАРИЕТА БОРИСОВА: Нещо искате да кажете във връзка с броя на лекарите ли г-н
Юмеров?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не. Посочвам данните от доклада.
МАРИЕТА БОРИСОВА: В каква връзка ги посочвате? Във връзка с това, че цялата
държава беше неподготвена за ковид и д-р Мичева, в условията на кубратската болница успя
да организира отделение, лекари и персонал.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заедно с нас!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Защо винаги трябва да се напада кубратската болница...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И да не забравяме заедно, съвместно с Община Кубрат и Общински
съвет – Кубрат.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Значи много е лесно така да се говори на едро.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Говорят цифрите и докладите. Посочваме колко е персонала предвид
ситуацията и въпроса на г-жа Цонева.
МАРИЕТА БОРИСОВА: И кой се справя успешно с пандемията?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не можем да кажем все още.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Защо не можем да кажем! Тази болница няма управител и той не е
организирал дейността на болницата, така ли?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това не сме го казали, вие внушавате това!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Не, вие внушавате нещо друго, заради това се намесвам.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е ваше тълкуване! Аз цитирам данните. Може би погрешно
разбирате. Други въпроси, колеги? Г-н Бедиханов, заповядайте!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Юмеров, така целта явно е ясна, поне за повечето от нас. Това
еднолично вземане на решения, без да се консултираме с управителите на предприятия...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: От страна на кого? Едноличното вземане на решения от страна на
кого?
ОРХАН БЕДИХАНОВ: От Ваша страна, защото предложението за решение е от вас. Беше
редно наистина да се направи комисия или поне да се изслуша д-р Мичева – как тя вижда
нещата. Със сигурност там има и други специалисти, които също могат да помогнат. Не да ѝ
се налага нещо. Както стана ясно вчера, д-р Мичева беше обидена, така излезе и от
комисията. Подаде си оставката доколкото разбрах, каза приемете ми оставката, дайте ме на
прокурора, ако искате, ако ме обвинявате в нещо, че съм направила. Не е това начинът. Нали
решили сте нещо да правите – то ще стане ясно в края на годината. Решили сте нещо да
направите, но не е това начинът да омаскарите някого. Не е това начинът. Не е този начинът.
Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С тези епитети, г-н Бедиханов, които използвате, вие обиждате
целия Общински съвет! Общинският съвет, независимо от мандата си, кой е тука в тази зала,
защото повечето заседания тука се провеждат, решава какво да се случва с общинските
търговски дружества. Никой не решава еднолично! Еднолично са свикнали някои хора да
решават – някои от управителите! Да реши еднолично да купи скенер за сметка на решенията
на Общински съвет. Това ли е правилното? Без нашето решение. Вие как го разбирате?!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Имахме решение – с 20 /двадесет/ гласа „За“.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, защо отклонявате нещата, аз не мога да разбера. Да прочета
ли отново решението?
ИБРАХИМ ЯХОВ: Един въпрос – колко са ни общинските предприятия и само с „МБАЛ –
Кубрат“ ЕООД, ли ще се занимаваме? Защото тези неща, които са в решенията на г-н
Юмеров, са законни! Касае се за тези от 331 837, 94 /триста тридесет и една хиляди
осемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/, ще се плати данък
16 593, 40 /шестнадесет хиляди петстотин деветдесет и три лева и четиридесет стотинки/ лв.
Значи сумата след това, която Общинският съвет ще върне на болницата, остава 315 246, 04
/триста и петнадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и четири стотинки/ лв.
Общината решава и връща!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля да не се прекъсвате, изслушвайте се, колеги!
ИБРАХИМ ЯХОВ: С управителя на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, защо нямаме
проблеми. Как да не сравнявам двете дружества – и двете са общински дружества! И
другото дружество -„Кубратска гора“ ЕООД, има социални дейности, като предлага на
народа по 3 кубика дърва на ниски цени.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Дадохме съгласие за скенера – отново се връщам на решението:
Дава съгласие управителя на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, да закупи нов
компютърен томограф за нуждите на общинското търговско дружество на стойност до
300 000 /триста хиляди/ лева без ДДС, с частичния финансов ресурс, с който разполага. И
при необходимост да вземе банков кредит. За печалбата не говорим да се разпредели за
скенера. Това е едноличното решение на управителя! А тези неща трябва да се случват с
наше решение. Може би там е грешката и едноличното управление. Други въпроси, колеги,
след дебата? Те възникват и в момента. Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване.
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 № 263
Постъпила е Докладна записка с вх.№УД-01-13-69/23.06.2021 г. от д-р Павлина
Мичева - управител на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат относно годишният
финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Дружеството е приключило 2020 г. с положителен счетоводен финансов
резултат в размер на 331 837, 94 /триста тридесет и една хиляди осемстотин тридесет и
седем лева и деветдесет и четири стотинки/ след приспадане на данъци.
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2020 година е
подаден по електронен път на 21.06.2021 г., с вх.№15267672 в Националния
статистически институт.
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Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов
резултат и годишния корпоративен данък е подадена по електронен път с вх. №
1700И0111738 от 21.06.2021 г. в ТД на НАП Варна, офис Разград.
Годишният корпоративен данък в размер на 34 006, 84 /тридесет и четири
хиляди шест лева и осемдесет и четири стотинки/ е внесен в ТД на НАП Варна, офис
Разград на 21.06.2021 г.
Финансовият отчет за 2020 година е одитиран от д.е.с. Теодоси Георгиев,
представител на специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61” ООД, гр.
София.
Приложени са :
- Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат за 2020 г.,
състоящ се от: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните
потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение към ГФО, съгласно чл. 29, ал. 6 от
Закона за счетоводството.
- Доклад за дейността на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат за 2020 г.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и
т. 5 от ТЗ, чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 14, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл. 11, ал.
1, т. 3 и т. 5 от Наредба № 8 на Общински съвет - Кубрат 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, в качеството му на Общо събрание на дружеството, Общинският
съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
1. Приема Годишния Финансов отчет на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр.
Кубрат за 2020 г.
2. Печалбата на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат за 2020 г., в размер на
331 837, 94 /триста тридесет и една хиляди осемстотин тридесет и седем лева и
деветдесет и четири стотинки/ да се изплати като дивидент на Община Кубрат,
след приспадане на полагащият се данък.
3. С оглед социалната функция на лечебното заведение, Общински съвет –
Кубрат в качеството си на Общо събрание дава съгласие дивидента в т. 2 от
настоящото решение да бъде предоставен за нуждите на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД,
гр. Кубрат, в 7-дневен срок от постъпването му в Общинския бюджет.
4. Освобождава от отговорност за отчетната 2020 г. управителя на “МБАЛ Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат - д-р Павлина Мичева.
5. Определя за одитор на дружеството д.е.с. Теодоси Георгиев от
специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61” ООД, гр. София за
извършване на независим финансов одит за 2021 г., като задължава управителя на
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“МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат д-р Павлина Мичева, да извърши
необходимите действия по възлагане и извършване на одита.
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 гласуването: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – 5 (пет).
/ Г-жа Ганка Георгиева не участва в гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ /.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С 14 /четиринадесет/ гласа „За“, точка втора от
дневния ред е приета. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Относно: Информация
за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2021г. Докладва: г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2021г.
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! Колеги, моля за становища на комисиите.
Господин Байрактаров, становища на двете съвместни комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
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По точка трета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии,
подкрепят предложението за решение, относно: Информация за изпълнение на бюджета
на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 3;
„против“ - 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Г-н Мехмед, нека да чуем и вашето становище - на
Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка трета: Общинските съветници, членуващи в постоянните комисии, също
подкрепят предложението за решение, относно: Информация за изпълнение на бюджета
на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Мехмед! Колеги, въпроси относно изпълнението
на бюджета към 30.06.2021г. на Община Кубрат? 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
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
Въздържа се
Отсъства
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 № 264
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона
за публичните финанси, чл. 63, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 12 за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, чл. 5,
ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема информация за изпълнение на бюджета
сметките за средства от Европейския съюз към
Приложения
B3_2021_2_6703,
IB3_2021_2_6703_DMP,
IB3_2021_2_6703_K33,
IB3_2021_2_6703_RA,
BALANCE-2021-6703,

на Община Кубрат и
30.06.2021г. (съгласно
IB3_2021_2_6703_DES,
IB3_2021_2_6703_KSF,
Capital_2021_2_6703,
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KR_2021_2_6703, 10-30_tekushti_remonti_2021_2_6703, Naturi_3_2021_2_6703,
Cash_Flow_2021_2_6703,
commitement_2021_2_6703,
Intragovernment_Flow_2021_2_6703,
POS_ustroistva_3_2021_2_6703,
Spravka_d469_2021_2_6703,
Transferi_2021_2_6703_3,
и
Обяснителна
записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г., обяснителна записка
по т.36.1 от ДДС №03 от 17.06.2021 г., обяснителна записка по т.37.6 от ДДС
№03 от 17.06.2021 г.).
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 поименното гласуване: „за” – 14 (четиринадесет), „против”
– 5 (пет), „въздържал се” – 1 (един).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четиринадесет гласа „За“, точка трета е приета. Преминаваме
към следваща от дневния ред - точка четвърта. Относно: Поемане на краткосрочен
общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за
авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект №
BG06RDNP001-7.008-0017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел
подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда
№ 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“. Докладва: г-н Неби кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от
централния бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по
проект № BG06RDNP001-7.008-0017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с
цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда
№ 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“.
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, нека да чуем
становището на двете съвместни комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо
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развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка четвърта: Членовете на комисиите подкрепят така направеното
предложение за решение, относно: Поемане на краткосрочен общински дълг под
формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране
на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.008-0017
„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната
ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна
сграда № 3 с подземен гараж“.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 4;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище по точка четвърта от
дневния ред - на Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на постоянните комисии, също
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Поемане на
краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния
бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект №
BG06RDNP001-7.008-0017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел
подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда №
1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказване? Не виждам.
По точка четвърта гласуването е поименно...

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
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
Въздържа се
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 265
Община Кубрат е конкретен бенефициент по проект № BG06RDNP001-7.0080017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната
ефективност“ с подобекти: „Административна сграда №1“ и „Административна сграда
№3 с подземен гараж“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони.
Съгласно Договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01 от 25.10.2019 г. за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд
„Земеделие“ гр. София, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, ползвателят
може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта при условията на чл.14 от Наредба №12 от 2016 г.
Окончателният размер на помощта за изплащане се определя от фонда в срок не покъсно от три месеца след подаване на заявката за окончателно плащане.
Към настоящия момент Община Кубрат е получила авансово плащане в размер
на 132 149,60 лв. за покриване на разходи за авансови и междинни плащания по
сключени договори с изпълнители.
Предстои извършване на окончателни плащания по договори с изпълнители в
размер на 125 015,86 лв. (словом: сто двадесет и пет хиляди и петнадесет лева и 86 ст.)
без ДДС. Кметът на община Кубрат предлага да се вземе решение за поемане на
краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния
бюджет за авансово финансиране на плащания по проект № BG06RDNP001-7.008-0017
„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с подобряване на енергийната
ефективност“ с подобекти: „Административна сграда №1“ и „Административна сграда
№3 с подземен гараж“ по реда на Постановление на Министерски съвет №215 от
05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от
централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за
междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА във
връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5,
чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ПМС №215 от 05.10.2018 г. за условията и
реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите
на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. и тяхното възстановяване и чл. 5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кубрат да поеме краткосрочен общински дълг под
формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово
финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект №
BG06RDNP001-7.008-0017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с
цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти:
„Административна сграда №1“ и „Административна сграда №3 с подземен
гараж“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони при следните основни параметри:
- Максимален размер на дълга – 125 015,86 лв. (словом: сто двадесет и пет
хиляди и петнадесет лева и 86 ст.) без ДДС;
- Валута на дълга – лева;
- Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл.104, ал.1, т.1 от Закона за
публичните финанси;
- Начин на обезпечаване – одобрената безвъзмездна финансова помощ в
размер на ползвания заем по Договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01
от 25.10.2019 г.;
- Условия за погасяване:
 Срок на погасяване – до 15.12.2021 г.;
- Източници за погасяване на главницата – получената сума по
одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на ползвания заем
по Договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01 от 25.10.2019 г.;
- Максимален лихвен процент – 0 % /безлихвен заем/;
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се дължат.
2. Възлага на Кмета на община Кубрат да подаде писмена заявка за
кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване
на плащане на изпълнените дейности по проект № BG06RDNP001-7.0080017 „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на
енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда №1“ и
„Административна сграда №3 с подземен гараж“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3 - дневен срок по реда на
Административно - процесуалния

Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 1 (един).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, точка четвърта е приета. Преминаваме
към следваща от дневния ред - пета точка. Относно: Определяне на представител на
Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД,
гр. Разград и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред. Докладва:
Кмета на Община Кубрат – г-н Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЕТА:
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград и определяне мандата му за гласуване по
точките от дневния ред.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на комисиите.
Господин Байрактаров, да чуем становището на двете съвместни комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка пета: Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното
предложение за решение, относно: Определяне на представител на Община Кубрат за
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на
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обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград и
определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
предложи по всички точки от дневния ред на извънредното заседание на Общото
събрание, упълномощеният представител на Община Кубрат да гласува с „Въздържал
се“.
Предложението се подложи но гласуване:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 3;
„против“ - 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище - на
Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка пета: Членовете на постоянните комисии, също подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Определяне на представител на
Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД,
гр. Разград и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
предложи по всички точки от дневния ред на извънредното заседание на Общото
събрание, упълномощеният представител на община Кубрат да гласува с „Въздържал
се“.
Предложението се подложи но гласуване:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
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Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Колеги, въпроси, ако са възникнали след
постоянните комисии или желаещи за изказвания? Не виждам желаещи. Гласуването е
поименно...

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
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
Отсъства
За
За
За
За
За
За
Против
Против
Против
За
Против
Против
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 266
В деловодството на Община Кубрат е депозирана Покана за провеждане на
извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград с вх.№ УД-0216-653/01.07.2021 г.
Извънредното заседание на Общото събрание е насрочено за 03.08.2021 г. /вторник/
от 10.30 ч. , в зала 712 на Областна администрация Разград.
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5, предл. последно от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред,
както следва:
1. Приемане на отчет за дейността на асоциацията по В и К за 2020 г. по смисъла на чл.
198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за 2020 г. по
смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация ;
3. Приемане на Годишен финансов отчет на асоциацията по В и К за 2020 г.;
4. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К за 2021 г. по смисъла на чл. 198в, ал.
4, т. 9 от Закона за водите.;
5. Съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград за
развитие на дружеството през регулаторен период 2022-2026 г.;
6. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване и
канализация “ ООД, гр. Търговище - компонент от бизнес плана;
7. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Исперих - компонент от бизнес плана.;
8. Други.;
На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителя на общината в
асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва,
общинският съвет определя друг представител.
На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 66 от Правилника за
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на
представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К
се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението
на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на
провеждане на заседанието.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3
от Закона за водите и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие на Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат в
Извънредното събрание на Асоциация по В и К на Обособената територия,
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обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград на 03.08.2021г.
/вторник/ от 10.30 ч., в зала 712 на Областна администрация Разград;
2. Определя Мирослав Йорданов – заместник-кмет на община Кубрат за
представител на Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, при
невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва в извънредното заседание на
Общото събрание на асоциацията по В и К.;
3. За участие в извънредното заседание на Общото събрание
упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение пред
Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез
документ за самоличност.;
4. Упълномощеният представител на община Кубрат да гласува, както
следва:
- по т. 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 2 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 3 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 4 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 5 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 6 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 7 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“;
- по т. 8 от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да
гласува с „Въздържал се“.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 5
(пет), „въздържал се” –няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка пета е приета, колеги. Преминаваме
към следваща от дневния ред - точка шеста. Относно: Определяне на представител на
община Кубрат в редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св.
Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.
Докладва: г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Определяне на представител на община Кубрат в редовно годишно общо събрание на
акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и
неговият мандат за гласуване.
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, моля за
становища на двете съвместни комисии – Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ.
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка шеста: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Определяне на представител на
Община Кубрат в редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св.
Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 4;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище на двете
съвместни комисии - на Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
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общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка шеста: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Определяне на представител на
Община Кубрат в редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св.
Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи за изказване? Ако няма
такива, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на
ръка...
Проведе се гласуване...
Общински съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 267
В деловодството на Община Кубрат е постъпила покана с вх.№ УД-02-191070/29.06.2021 г., за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, което ще се състои на
29.07.2021г. от 11:00 часа, в залата (библиотеката) на третия етаж на
административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул. “Коста Петров“
№ 2. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се
проведе на 13.08.2021 г. от 11:00 ч. на същото място.
Поканата е съобразена с изискванията на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) .
Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които
се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.
С поканата е определен следния дневен ред на редовното годишно Общо събрание на
акционерите:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
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2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от
регистриран одитор.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2020 г.;
4. Освобождаване от отговорност на д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги
Кулишев - членове на съвета на директорите на дружеството през периода 01.01.2013г.23.09.2013г. за дейността им през тези периоди;
5. Освобождаване от отговорност на д-р Владимир Заимов, д-р Левент Апти и д-р
Георги Кулишев - членове на съвета на директорите на дружеството през периода
23.09.2013-31.12.2013 г..;01.01.2014г.-31.12.2014 г. и 01.01.2015г.-27.02.2015 г. за
дейността им през тези периоди;
6. Освобождаване от отговорност на Теодор Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р Иван
Петров - членове на съвета на директорите на дружеството през периода 20.07.201731.12.2017 г., за дейността им през тези периоди;
7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
8. Промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящият
съвет на директорите;
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
10. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението.
11. Вземане на решение по чл. 56, ал.1 3 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към
Приложение 2 “показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните
предприятия“.
12. Промяна в капитала на дружеството.
13. Промяна в устава на дружеството.
Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от
Търговския закон, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Алкин Неби, да представлява община Кубрат в
качеството й на акционер в МБАЛ „Св. Иван Рилски”- Разград” АД на редовното
общо събрание на акционерите на дружеството на 29.07.2021 в 11.00 часа /а при
липса на кворум на 13.08.2021г. от 11:00 ч./ в залата (библиотеката) на третия етаж
на административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул. “Коста
Петров“ № 2.
2. При невъзможност на упълномощеният представител по т. 1 на Община
Кубрат да участва в редовното общо събрание, същият да се замести от Мирослав
Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат.
3. За участие в редовното общо събрание на акционерите, упълномощеният
представител на община Кубрат, да се легитимира с настоящото решение, което
изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност.
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4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от
дневния ред на общото събрание на акционерите да гласува със „ЗА“.
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:
„въздържал се” – няма.

„за”-

20

(двадесет),

„против”–

няма,

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С двадесет гласа „За“, точкаката е приета. Преминаваме
към следваща от дневния ред. Относно: Удължаване срок на договор за наем за общински
жилищен имот, по която ще докладва г-н Йорданов – зам. – кмет на Община Кубрат.
Заповядайте! Г-н Бедиханов!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам предложение двете точки заедно да ги гласуваме.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Г-н Йорданов, като зачетете само имената на гражданите, на
които им удължаваме договора, ще стане ясно. Ние за Протокола ще отразим както трябва.
Благодаря! Заповядайте!

ПО ТОЧКА СЕДМА:
Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
Вносител: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат
Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. – кмет на Община Кубрат
Зам. - кметът на Община Кубрат – Мирослав Йорданов прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Колеги, моля за становища на
комисиите. Г-н Байрактаров, заповядайте – Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ.
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
35 / 42

По точка седма: Г-жа Нина Цонева – общински съветник, направи предложение
точка 7 и точка 8 да се гласуват анблок. След предложение на г-жа Нина Цонева, точка 7 и
точка 8 бяха гласувани анблок.

ПО ТОЧКА СЕДМА И ПО ТОЧКА ОСМА:
Членовете на постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за
решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 4:
„за“ - 4;
„против“ - няма;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров, Юмгюл Кедик.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Г-н Мехмед, нека да чуем и вас - 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:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):

ПО ТОЧКА СЕДМА И ПО ТОЧКА ОСМА:
По точка седма и осма: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Удължаване срок на договор за наем за
общински жилищен имот.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Длъжен съм да попитам. Колеги, въпроси? Не виждам.
Гласуването е поименно. Както имаше предложение, ще гласуваме двете точки заедно, за
така посочените от вносителя наематели.

ТОЧКА 7 /СЕДЕМ/
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
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
Отсъства
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 № 268
На 15.09.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в
гр. Кубрат, ул. “Осми март“ № 10, вх. А, ет. 4, ап. 13, с ид. 40422.505.1703.3.13 по КК и
КР на града с Анатолий Алдинов, Татяна Алдинова, Адриан Асенов, Сибел Павлова и
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Адриан Асенов, със срок от 15.09.2015 г. до 15.09.2018 г. Договора е вписан под № 299,
том. 3, вх. рег. № 3722 от 23.09.2015 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат.
На основание чл. 12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване
на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински
съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 10.09.2018 г., с който е удължен
срока с 3 години – до 15.09.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. № 2521, том
2, акт. № 230 от 26.09.2018 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат.
Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат,
Анатолий Алдинов със Заявление с вх. №ОСОП–01–11–85 от 09.04.2021 г. е поискал
удължаване срока на договора с още 2 години. Същият редовно и в срок заплаща
наемните си задължения към Община Кубрат.
Във връзка с гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и
подадена молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба
№ 14 за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под
наем в общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат

Р Е Ш И:
1. Удължава срока на договора за наем на Анатолий Алдинов, Татяна Алдинова,
Адриан Асенов, Сибел Павлова и Адриан Асенов – наематели на общинско жилище с
ид. 40422.505.1703.3.13 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка,
петстотин и пет, точка, хиляда седемстотин и три, точка, три, точка, тринадесет) в гр.
Кубрат, ул. “Осми март“ № 10, вх. А, ет. 4, ап. 13 с 2 години – до 15.09.2023 г.
2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на
договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора.

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 поименното гласуване: „за”- 20 (двадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.
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ПО ТОЧКА ОСМА:
Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
Вносител: Женифер Пойраз – Зам. - кмет на Община Кубрат
Докладва: Мирослав Йорданов – Зам. – кмет на Община Кубрат
ТОЧКА 8 /ОСЕМ/
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
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
Отсъства
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 № 269
На 08.09.2015 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в
гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 4, вх. А, ет. 3, ап. 10, с ид. 40422.505.420.3.10 по КК и
КР на града с Вихър Митев, Лилия Недкова и Анджелина Христова, със срок от
08.09.2015 г. до 08.09.2018 г. Договора е вписан под № 262, том. 3, вх. рег. № 3601 от
14.09.2015 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат.
На основание чл. 12, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване
на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Общински
съвет Кубрат е сключен Анекс към договор за наем от 05.09.2018 г., с който е удължен
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срока с 3 години – до 08.09.2021 г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. № 2383, том
2, акт. № 209 от 13.09.2018 г. в Служба по вписванията гр. Кубрат.
Позовавайки се на чл. 12, ал. 7 от Наредба № 14 на Общински съвет Кубрат,
Вихър Митев със Заявление с вх. №ОСОП–01–11–106 от 27.04.2021 г. е поискал
удължаване срока на договора с още 2 години. Същият редовно и в срок заплаща
наемните си задължения към Община Кубрат.
Във връзка с гореизложеното и поради изтичане на срока за настаняване и
подадена молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 1от ЗОС и чл. 12, ал. 7 от Наредба
№ 14 за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под
наем в общински жилища на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Удължава срока на договора за наем на Вихър Митев, Лилия Недкова и
Анджелина Христова – наематели на общинско жилище с ид. 40422.505.420.3.10
(четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка,
четиристотин и двадесет, точка, три, точка, десет) в гр. Кубрат, ул. “Иван Вазов“ № 4,
вх .А, ет. 3, ап. 10 с 2 години – до 08.09.2023 г.
2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на
договора за наем на наемателите по т. 1 и сключи анекс към договора.
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 поименното гласуване: „за”- 20 (двадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Точка седма и осма са приети с пълно
мнозинство - с 20 /двадесет/ гласа „За“ – от Общински съвет - Кубрат. В точка разни, Кметът
заяви изказване. Ако няма други желаещи, г-н Неби, заповядайте!
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Изказване, информация, апел, молба към всички граждани и
малко продължение на темата за ковид. „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, предоставя на
желаещите има списък, който иска да се ваксинира с определените ваксини. От РЗИ имаме
уверение, по населени места сме изпратили на всички кметове – ако има от Пфайзер /Pfizer/
5 /пет/ човека, ако са от другите 10 /десет/ човека, ще дойдат на место в даденото населено
място и там ще поставят ваксините и моят апел, е тая информация да я разпространим,
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защото в момента наистина ни е спокойно, но всички следим ковид показателите, които от
ден на ден лека - полека се покачват и септември и октомври казват, че ще бъде пикът.
Колкото повече ваксинирани имаме от нашата община – гражданите на община Кубрат,
толкова по-добре за нас и толкова няма да изпитваме затруднения. Това беше идеята ми и
просто и вие да апелирате към всички граждани да се ваксинират – там е спасението. Днеска
четох Италия вече има 56% ваксинирано от населението, ние сме много назад.
НИНА ЦОНЕВА: Има ли ограничение за възрастта?
АЛКИН НЕБИ: Не, няма ограничение.
НИНА ЦОНЕВА: И децата могат, така ли?
АЛКИН НЕБИ: Не, без децата е засега.
НИНА ЦОНЕВА: Без деца, т.е. над осемнайсет.
АЛКИН НЕБИ: Над осемнайсет, да. Пак казвам, в дадено населено място има ли дадения
брой желаещи, РЗИ мобилна група пускат идват на место ваксинират. А за града „МБАЛ –
Кубрат“ ЕООД го прави това. Отивате, записвате се, казвате ден и час и ви ваксинират.
Благодаря ви!
ИБРАХИМ ЯХОВ: Личните лекари няма ли да ваксинират, нали и те ваксинират?
АЛКИН НЕБИ: Моля?
ИБРАХИМ ЯХОВ: Личните лекари...
АЛКИН НЕБИ: Всички ваксинират, но желаещи няма, няма желаещи.
ИБРАХИМ ЯХОВ: От общината, от личните лекари всеки си знае пациентите, всеки личен
лекар може да ви каже, г-н кмете, и да докладва колко човека е ваксинирал и колко са
ваксинираните хора в общината.
АЛКИН НЕБИ: Но подробност има, че не е задължително.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ваксини има – желание няма от страна на гражданите! Г-н
Бедиханов!
ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Юмеров, може би трябва да излезем като Общински съвет с общ
апел към обществото. Можем например да кажем кои от нас са ваксинирани, май повечето са
ваксинирани... Някаква такава информационна кампания да достигнем до хората. Хората ги е
страх. От администрацията също доста хора са се ваксинирали. С тази информация например
можем да привлечем повече хора, които ги е страх, да се ваксинират, че няма нищо страшно.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще го направим.
АЛКИН НЕБИ: Сега е спокойно, но това е затишие пред буря – септември, октомври...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Закривам редовното заседание на Общински
съвет – Кубрат.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/П/
/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ /

ПРОТОКОЛЧИК:

/п/
/ Елис Софта /
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