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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 2 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 28.11.2019 г. в 10:30 

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

съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

 Присъстваха: 20 общински съветници. 

 Отсъстващи: д-р Денислав Белинов. 

Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз  – 

зам.-кмет на общината, инж. Хасан Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД, 

кметове на кметства, секретаря на общината, директори на дирекции, служители на 

Общинска администрация – Кубрат, граждани, медии и други. 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми г-н кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кмет, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

Дами и господа служители на общинска администрация, 

Уважаеми граждани на Община Кубрат, представители на медиите, гости, 

 Преди да започнем днешното заседание искам да дам думата на г-жа Снежана 

Москова – член на ОИК-Кубрат, за да прочете решение 183-МИ от 12.11.2019г. на 

комисията. Моля заповядайте! 

 Г-жа Снежана Москова – член на Общинската избирателна комисия - Кубрат 

прочете решение 183-МИ от 12.11.2019г. за предсрочно прекратяване на 

пълномощията на общинския съветник – г-н Мартин Обрешков и обявяването на г-жа 

Ганка Георгиева за общински съветник в Общински съвет-Кубрат, посочена под №2 в 

списък A на кандидатите за общински съветници от листата на КП „БСП за 

България“. 

Бе връчено удостоверение на г-жа Георгиева и след полагане на клетва по чл. 

32, ал. 1 от ЗМСМА,  подписа клетвен лист. (приложен е към насто ящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Георгиева, заемете мястото си в Общински съвет-

Кубрат. С пожелание за успешна и ползотворна работа както на комисии, така и на 

заседания, и се заредете с енергия, зрялост, мъдрост и търпение. 



 

Общинският съвет с едноминутно мълчание почете паметта на големият 

български актьор – Стефан Данаилов. 

Колеги, продължаваме по предварителният дневен ред, който е пред Вас и се 

състои от дванадесет точки. Заповядайте, г-н Бедиханов!  

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам предложение относно дневния ред. Предлагам 

дневния ред да се състои само от първите пет точки от дневния ред. Мотивите ми за 

това са, че не са сформирани комисиите. Следващите седем точки от дневния ред, 

според мене са за комисии, да се обсъдят там детайлно. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре. Колеги, имаме процедурно предложение, все още 

правилника ни не е приет, но все пак трябва да покажем необходимото уважение и да 

подложа това на гласуване. Но заседанието също е място за дискусии и коментари, така 

че Вие, ако сте се подготвили, може и тука да зададете въпросите си. Материалите се 

раздават една седмица преди това, дневния ред е обявен, но също така и на заседания 

може да се правят предложения. Подлагам на гласуване предложението дневния ред да 

се състои от пет точки. Който е съгласен, моля да гласува.  

 Проведе се гласуване. 

Резултати от гласуването: С 5 гласа „за”, „против” – 12, „въздържал се” – 3 

предложението не се прие. 

Остава първото предложение за проекта на дневен ред от дванадесет точки. 

Продължаваме по първа точка от дневния ред, колеги.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общински съвет – 

Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2019г.-2023г. 

 Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общински съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете  

предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, в законоустановения срок постъпи предложение от 

Найден Неделчев относно проекта на Правилника. Позволете да го зачета. 

„Предложение 

От Найден Неделчев 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 Съгласно разпоредбата на чл.18 от Закона за нормативните актове, 

гражданите могат да правят предложения за усъвършенстване на 

законодателството. В тази връзка и съгласно срока определен в Закона – чл.26, ал. 4, 

правя следното предложение за Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 



 

администрация, мандат 2019—2023г. да бъде фиксиран определен ден за провеждане 

на заседанията на Общински съвет град Кубрат. 

 В ЗМСМА е указано, че Общинския съвет и неговите комисии заседават 

открито. Също така законодателят предвижда свободното присъствие на 

гражданите по време на заседанията. По време на сесиите гражданите имат право 

да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от 

компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, 

представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, 

определени в правилника. Именно това налага фиксирането на точен ден от месеца, за 

да може повече граждани да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

 Съгласно върховния закон на Република България – Конституцията, властта 

произтича от народа, следователно е редно избирателите да имат достатъчно добра 

яснота относно датата на провеждане на заседанията. 

 Определянето на ден от месеца за провеждане на заседанията в дългосрочен 

план, ще бъде съобразено с натовареното и динамично ежедневие на населението, 

като желаещите да присъстват и да вземат отношение по въпросите, свързани с 

развитието и управлението на Община Кубрат ще са запознати предварително с деня 

и датата, в който ще заседава Общински съвет-Кубрат.“ 

 

 Това е предложението от г-н Найден Неделчев. Не го виждам да присъства. Не 

го виждахме и когато имаше предложения в миналия мандат относно неговата дейност. 

Колеги, позволете ми и аз да отговоря от свое име на неговото предложение. После ще 

дам думата на Вас, ако имате предложения или мнения по въпроса. 

  

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 На основание чл.26, ал.4, изречение 2 от Закона за нормативните актове в 14 –

дневен срок от датата на публикуване  в деловодството на Общински съвет-Кубрат на 

Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019г.-

2023г. ,  могат да бъдат депозирани предложения и становища до 27.11.2019г. 

 В тази връзка и на основание чл. 18 от ЗНА г-н Найден Неделчев е депозирал 

предложение  с вх.№УД-01-013-99/27.11.2019г. за промяна в проекта на Правилника на 

Обс-гр.Кубрат, касаеща  фиксиране на точен ден от месеца за провеждане на заседание 

на Общински съвет-Кубрат, с мотив по-голямо присъствие на гражданите. 

 В тази връзка излагам пред Вас своето становище относно направеното 

предложение и считам същото за нецелесъобразно, поради следните мотиви: 

-Правомощията на Общински съвет са нормативно уредени в чл.21 от ЗМСМА. 

1. Фиксирането на определена дата би довело до невъзможност за изпълнение на част 

от тях в срок, от една страна и от друга в нарушение на собственият правилник. 

Една част от предложенията за решение от ОбС се входират от външни институции 

като Сдружението на Общините, Асоциацията по ВиК, Асоциация по общински гори и 

други, в които Община Кубрат има членство и които са независим орган, в който 

членовете определени от ОбС участват гласувайки по определен ред и в определен 

срок, в зависимост от устава на съответната институция. Фиксирането на конкретна 



 

дата би възпрепятствало участието на наш представител, който да защити интересите 

на общината, тъй като самата институция няма заложен срок за провеждане на общо 

или извънредно заседание. 

2. От друга страна Община Кубрат, кандидатства в редица Европейски проекти, което 

изисква приемане на Решения от ОбС в тази насока също в определени срокове, които 

не са фиксирани предварително. 

3. Не на последно място са и търговските дружества собственост на Община Кубрат и 

общинските предприятия. Общинският съвет изпълнява ролята на общо събрание в тях 

и взема решения, които не са в изключителната компетентност на ръководните органи 

и фиксирането на определена дата за провеждане на заседания също би 

възпрепятствало вземането на навременни решения. 

4. Видно от дългогодишната практика на ОбС-Кубрат, направих си труда да проверя в 

предходния мандат е имало месеци, в които не се заседава, и в Закона, именно в чл.27 

от ЗМСМА е уредено, че най-малко шест пъти годишно трябва да заседава Общинският 

съвет, който предвижда минимален брой заседания шест пъти годишно, но не и 

месечно отбелязване на конкретна дата или ден от седмицата. 

 Уважаеми колеги, 

 Поради изложените от мен мотиви, считам , че следва да отхвърлим направеното 

предложение от г-н Найден Неделчев, което би възпрепятствало основната роля на 

общински съвет-Кубрат: “във всичките си действия общински съвет, да се ръководи от 

интересите на гражданите от община Кубрат и да работя за тяхното благоденствие", за 

което се заклехме в началото на мандата в предното заседание.  

 Колеги, думата е Ваша! Ако имате мнения и становища относно нашият 

Правилник, моля заповядайте! Д-р Яхов, заповядайте! 

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Уважаеми г-н Председател, 

Аз съм за това, което Вие докладвахте, защото в продължение на 6 мандата, този ми е 

седмият мандат, от които 4 мандата съм бил председател на Общинския съвет и сме 

попадали в какви ли не ситуации. Когато, има посочена дата, ние няма да се 

съобразяваме с правилника, а трябва да променяме датите на заседанията. Тези доводи, 

които Вие изтъкнахте, наистина са такива и трябва нещата да се решават в срок. А в 

този проектоправилник, който предлагате е в последната седмица на месеца. Не е ли 

ограничено времето, който има желание ... Найден го няма. Изявил е желание, открити 

ни са заседанията и на комисиите, и заседанията на общинския съвет. Една седмица 

преди заседанието се обявява дневния ред в сайта на Общинския съвет. Аз предлагам, 

правилника, предложен от временната комисия, да бъде приет в този вид, а не да 

уточняваме точна дата. Благодаря!  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Други желаещи, колеги? 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам един въпрос, който не е свързан с предложението 

на г-н Неделчев. Искам да попитам как така временната комисия, която беше избрана 

заседава на 14.11.2019г., а проектоправилника, който следваше да се изготви и да се  

обсъди именно на 14.11.2019г. е качен в сайта на 13.11.2019г.?  



 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, за да спазим този 14-дневен срок и за да имаме днеска 

заседание, защото кмета на Община Кубрат утре ще отсъства си позволихме да 

направим такава корекция. Но както знаете и в самата комисия, когато заседавахме, 

нямахме конкретни предложения от самите представители в комисията. Считам, че 

Правилникът беше направен много коректно и толерантно, взаимствано с всички 

колеги от комисията. Нямаше възражения, протокола е попълнен. Който желае, може 

да се запознае с протокола. Това налагаше да променим тази дата – отсъствието на г-н 

Неби на утрешната дата. Други въпроси? 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз не можах да разбера, значи проектоправилника е качен в 

сайта, преди да е обсъден от комисията ли? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, да. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: А кой го е правил този правилник?  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Правилника се изготвя и се представя на комисията. 

 

 ОРХАН БЕДИХАНОВ: Комисията имаше задача... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, да се запознае и да дойде със своите предложения. Колеги, 

други въпроси?  

 

Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Ако някой си направи труда да седне и да съпостави този 

правилник с предишния, има съвсем леки промени. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Отразени са кметските наместници, новото наименование на 

комисията. Така че, колеги, не знам какъв е проблема, но явно имате въпроси. Други 

желаещи за изказване? Това са процедурни неща, колеги, главното е да се насочим към 

самата същност на правилника, с който цял мандат ще работим всички ние. И винаги 

може да се измени този правилник с адекватни предложения, защото той си е наш. 

Заповядайте! 

 

НЕВИН МУСТАФОВА: Аз имам едно предложение, добре датата не може да се 

фиксира, часът поне да бъде следобед.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Когато заседаваше комисията, разгледахме и предложението на 

г-н Найден Неделчев. Колеги го изтъкнаха, да бъде фиксиран деня. Но поради тези 

съображения и мотиви, които зачетох преди малко, няма как да стане, но негласно се 

разбрахме да е последната сряда на месеца и в 14:00 часа. Когато може да спазваме 

този срок, това ще се случва тогава. Но когато бъдем възпрепятствани като отсъствия 

или служебни ангажименти, когато не получите предпоследната сряда материалите, 

значи сесията няма да е последната сряда на месеца. Една седмица предварително 



 

получавате дневния ред на електронните си пощи, запознавате се, комисиите ще са 

предпоследните дни преди заседанието, за да може всеки да се запознае и да има своите 

въпроси. Ако не на постоянни комисии, може да се задават въпроси и на самото 

заседание на Общинския съвет, както се случва днес. Това е, колеги. Нещо друго 

неясно или въпроси? Колеги, ако няма други въпроси, моля да гласуваме така 

направеното предложение за приемане на новия правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Кубрат. Който е съгласен, моля да гласува! 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 6 

 

С Решения № 4 и № 5 от 06.11.2019г. на Общински съвет – Кубрат, беше 

сформирана временна седемчленна комисия, която да предложи проект на Правилник 

за организацията и дейността на общинския съвет - Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2019г.-2023г. 

Като резултат от работата на комисията, беше изработен проект за нов 

правилник и мотивите за неговото приемане, които са изложени по-долу.  

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните 

причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт 

колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които 

ще взаимодейства с общинската администрация.  

В резултат на приемането на новия Правилник се очаква да се подобри 

организацията и работата на съвета и взаимодействието му с общинска администрация.  

В настоящия проект за правилник нормите са по-добре систематизирани и 

подредени. Целта е да се постигне по – голяма яснота на нормативния акт и да се 

улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в 

работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до 

техния край (обявяването на приетите актове).  

Целта е да се актуализира и синхронизира новия проект на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2019г.-2023г. в съответствие с 

действащата нормативна уредба.  

Не на последно място проектът съдържа и преуреждане на вече уредени с 

действащия правилник отношения, съобразени с действащото законодателство и 

съдебната практика. Целта е съответствие на нормите с действащите закони в страната. 

Конкретните новости в тази насока ще бъдат описани по-долу.  

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността 

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

администрация Мандат 2019г.-2023г. се очаква да се подобри организацията и работата 

на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в 

България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински 

съвет - Кубрат.  

Съгласно чл.26, (4)  от ЗНА:“ Срокът за предложения и становища по проектите, 

публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При 

изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 



 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 

дни.“ 

Изготвеният проект е в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от Закона на 

нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – гр. 

Кубрат на 13.11.2019г.  На основание чл. 26, ал.4, изр. 2 от ЗНА е определен е по-

кратък срок от 14-дни за постъпване на предложения и становища по проекта на 

правилника, поради следните мотиви : 

- Постъпило е  писмо с вх. №УД-01-09-37 /04.11.2019 г. на Областния управител 

на Област Разград, относно определяне на представител и заместник представил от 

общинските съвети в Областния съвет за развитие на област Разград, за да бъде 

проведено заседание на ОСР в началото на месец декември; 

- От друга страна на основание чл.7, ал.4 и ал.1 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска 

собственост Годишният план за ползване на дървесина от горски територии се 

одобрява с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината и се 

публикува на интернет страницата на съответната община в срок 15 дни от 

одобряването му. 

В чл.8 от същата наредба:“ Годишният план ….. се изготвя в срок до 31 

октомври и се публикува на интернет страницата на съответното стопанство.“ 

Т.с. този срок е вече просрочен поради провеждане на местни избори и липса на 

Общински съвет, който да одобри същият. 

- На трето място в две от кметствата на територията на Община Кубрат 

с.Каменово и с.Тертер следва да се назначат кметски наместници. На 08.10.2019 г. 

влезе в сила Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, обн. ДВ, бр. 79/2019 г. 

Съгласно разпоредбата на §2 от Заключителните му разпоредби, считано от 

28.10.2019 г. в населените места – административни центрове на кметства, в които на 

местните избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на 

кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите 

изисквания на чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА (решение на общинския съвет за одобряване на 

общата численост и структура на общинската администрация, съответствие на лицето с 

изискванията по чл. 397, ал.1 от ИК и акт за назначаване от новоизбрания кмет на 

общината), т.с. следва Общински съвет-Кубрат да одобри общата численост и 

структура на общинската администрация, за нормалното обслужване  на  

гражданите/застаряващо население/ на територията на двете населени места от Община 

Кубрат. 

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, 

ал.4 и чл.28 от ЗНА,  Общинският съвет – Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

– Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2019г.-2023г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

им   пред Административен съд-гр. Разград по реда на АПК. 



 

 

 Гласували:  „за”- 15 (петнадесет), „против” – 5 (пет), „въздържал се” – 

няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Честито за Правилника, който трябва да го знаете, защото ще 

работим по него, като начин на провеждане на самото заседание, искане на думата, 

реплики и т.н. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Създаване на постоянни комисии към общинския съвет и избиране на техните 

членове, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от ЗМСМА. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

Председателят на Общински съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете  

предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, това е състава за този мандат, предложен от мене. 

Желаещи за изказвания за състава? Заповядайте, г-н Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: От предоставените материали за сесията, не става ясно къде и 

кой е определил състава на постоянните комисии. Ние - общинските съветници от ПП 

„ЗНС“ предлагаме да се създаде временна такава за определяне на състава постоянните 

комисии към Общинския съвет. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, имаме процедурно предложение, който ще забави 

работата за Общинския съвет, ако бъде прието. Веднага излагам моите мотиви защо е в 

този състав и как са сформирани. Най-представителни в този Общински съвет са 

избраните общински съветници от ПП „ДПС“, на второ място е ПП „ЗНС“, ПП „ГЕРБ“ 

и МК „НДПС“(БСДП,НДПС). Така, че разпределено е по брой гласувано доверие от 

самия избирател. Защо има повече членове от ПП „ДПС“, защото те с най-много 

представители, но за председатели, както знаете и виждате, сме ги подбрали по 

образование, статут и мисля, че са разпределени толерантно. Ако Вие самите имате 

предложения относно състава, моля направете го сега, защото ще предложа да 

гласуваме за временната комисия и после ще гласуваме този състав. Подлагам на 

гласуване, колеги, да се сформира временна комисия за съставяне на комисиите в 

Общинския съвет за новия мандат. Който е съгласен да има временна комисия, която да 

определи състава на комисиите, моля да гласува! 

 Проведе се гласуване. 

Резултати от гласуването: С 5 гласа „за”, „против” – 13, „въздържал се” – 2 

предложението не се прие. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, отново питам за състава на самите комисии има ли 

предложения? Може да ги отправите сега. Заповядайте, г-н Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам предложение за състава на комисиите, както следва:. 

Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси да се 

състои: 



 

Председател: Ерхан Байрактаров 

Зам. председател: Ганка Георгиева 

Членове: Мариета Борисова, Нина Цонева, Ибрям Ялама, Орхан Бедиханов, Хюсеин 

Юмеров. 

 

Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология: 

Председател: Мариета Борисова 

Зам. председател: Ибрям Ялама 

Членове: Цветомир Цонев, Орхан Мехмед, Веселин Алеков, Ганка Георгиева, Орхан 

Бедиханов. 

 

Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания: 

Председател: Д-р Денислав Белинов 

Зам. председател: Д-р Ибрахим Яхов 

Членове: Алисе Незирова, Юмгюл Кедик, Миглена Маркова, Нина Цонева, Пламен 

Петров. 

 

Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление: 

Председател: Орхан Мехмед 

Зам. председател: Ерхан Исметов 

Членове: д-р Ибрахим Яхов, Джелил Исмаилов, Невин Мустафова, Имрен Кърмъзъ и 

Рейхан Алиш. 

 

Комисия за предотвратяване на конфликт на интереси към Общинския съвет: 

Председател: Алисе Незирова 

Членове: Веселин Алеков, Цветомир Цонев, Пламен Петров, Ерхан  Байрактаров, 

Невин Мустафова, Миглена Маркова. 

 

Само още нещо искам да кажа, какви са мотивите. Във варианта, който Вие предлагате 

има трима човека, които са в по три комисии. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, така е. Правилника го позволява. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Знам, позволява го, но всеки има ангажименти. Защо трябва 

да се натоварват едни, за сметка на други? Според вашето предложение трима човека са 

на три комисии, 8 човека са с по две комисии и 10 човека са с по една комисия. В 

нашето предложение 14 човека са с по две комисии и само 7 човека са с по една 

комисия. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, имате право на предложение, подлагаме го на гласуване 

в Общинския съвет и продължаваме напред. Колеги, други желаещи, предложения за 

състава на комисиите, защото преминаваме в режим на гласуване относно проекта на 

ПП „ЗНС“, състава на комисиите да е в прочетеният вид от г-н Бедиханов. Който е 

съгласен, моля да гласува! 

 

 Проведе се гласуване. 

Резултати от гласуването: С 5 гласа „за”, „против” – 14, „въздържал се” – 1 

предложението не се прие. 



 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма други предложения, предлагам да гласуваме 

предварително направеното предложение по докладната записка. Който е съгласен, 

моля да гласува! 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 7 

  

 Съгласно чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА:“ Общинският съвет: създава постоянни и 

временни комисии и избира техните членове.“ 

 В чл. 48 от същият закон, Общинският съвет избира от състава на своите 

съветници постоянни и временни комисии. Всеки общински съветник е член на поне 

една постоянна комисия. Общинските съветници не могат да участват в състава на 

повече от три постоянни комисии. 

 Съгласно Решение № 183-МИ от 12.11.2019г. на ОИК-Кубрат, са прекратени 

предсрочно пълномощията на общинския съветник г-н Мартин Обрешков и е обявен за 

избран следващият в листата на КП“БСП за България“- г-жа Ганка Георгиева. 

 Тя следва да изпълни разпоредбата на чл. 30, ал.1 от ЗМСМА:“ Пълномощията 

на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от 

ЗМСМА и да встъпи в пълномощията си на Общински съветник.“ 

 Предвид тези обстоятелства и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от 

ЗМСМА,  Общински съвет – Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

 

 1. Създава 5 постоянни комисии към Общински съвет - Кубрат мандат 2019 

– 2023 г. и избира състав и ръководство на комисиите, както следва: 

1. КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - 7 ЧЛЕНА: 

Председател: Ерхан Байрактаров 

Зам. председател: Ганка Георгиева 

Членове:  д-р Ибрахим Яхов 

 Ибрям Ялама  

 Нина Цонева                           

 Хюсеин Юмеров 

 Цветомир Цонев 

 

2. КОМИСИЯ ПО КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ - 7 ЧЛЕНА: 

Председател:  Орхан Мехмед 

Зам. председател:  Ибрям Ялама 

Членове:  Веселин Алеков  

 Ганка Георгиева  



 

 д-р Денислав Белинов 

 Джелил Исмаилов 

 Орхан Бедиханов 

 

 

3. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ - 7 ЧЛЕНА: 

Председател:  д-р Ибрахим Яхов 

Зам. председател:  д-р Денислав Белинов 

Членове:  Алисе Незирова 

 Миглена Маркова 

 Пламен Петров 

 Рейхан Алиш 

 Юмгюл Кедик                        

 

 

4. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ЕТИКА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – 7 ЧЛЕНА: 

Председател:  Мариета Борисова                             

Зам. председател:  Ерхан Исметов 

Членове:  Алисе Незирова 

 Имрен Кърмъзъ  

 Невин Мустафова   

 Орхан Мехмед 

 Хюсеин Юмеров 

 

 

5. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ 

НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО - 7 ЧЛЕНА: 

Председател:  Алисе Незирова                          

Членове:  Веселин Алеков 

 Ганка Георгиева 

 Ерхан Байрактаров 

 Ибрям Ялама 

 Мариета Борисова 

 Невин Мустафова                             

 

 Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането им. 

 Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 



 

 Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 4 (четири), 

„въздържал се” – 1 (един). 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Определяне представител и заместник представител на Общински съвет - Кубрат 

за член на Областния съвет за развитие на област Разград. 

Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС-Кубрат 

 

Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете 

предложението за решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, предложения и въпроси, относно точка трета от 

дневния ред? Заповядайте! 

НЕВИН МУСТАФОВА: Аз предлагам заместникът Ви, Вие като представител на 

Общинския съвет да влезете в Областния съвет за развитие на област Разград, а Ваш 

заместник да бъде Нина Цонева. Тъй като и двамата сте от ПП „ДПС“ и г-н Яхов, и 

Вие, редно е според нашата група, като втора политическа сила в Общинския съвет, 

вторият човек в Областния съвет да е от нашата група и предлагам Нина Цонева. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги, имаме предложение за заместник на г-н 

Юмеров при неотложни ангажименти, да бъде заместван от г-жа Цонева. Който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  

 Проведе се гласуване. 

Резултати от гласуването: С 5 (пет) гласа „за”, „против” – 15 (петнадесет), 

„въздържал се” – няма, предложението не се прие. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението е отхвърлено и остава във вида, 

предложен в самата докладна записка. Ако няма други предложения, колеги, моля да 

гласуваме така направеното предложение. Който е съгласен Хюсеин Юмеров да е 

представител на Общински съвет – Кубрат и при неотложни дейности, д-р Яхов да го 

замества, моля да гласува! 

 

Проведе се гласуване: 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 

 Постъпило е  писмо с вх. №УД-01-09-37 / 04.11.2019 г. на Областния управител 

на Област Разград, относно определяне на представител и заместник представил от 

общинските съвети в Областния съвет за развитие на област Разград. 

 Съгласно чл. 22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, членове  на областния 

съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на 

общински съвет за всяка община, делегирани представители на областните структури 

на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите 

на национално равнище. 

 Предвид гореизложеното и настъпилите промени в общинските съвети в 

следствие на проведените местни избори, г-н Хюсмен моли на първото заседание на 

общински съвет-Кубрат, да се вземе решение за определяне на представител 



 

/председателя на общински съвет или някой общински съветник/, за да бъде проведено 

заседание на ОСР в началото на месец декември. В същото писмо е посочено, да се 

предвиди и заместник на представителя за осигуряване на представителство в 

извънредни случаи, като болнични, командировки и отпуски. 

 В тази връзка и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 2 от 

Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионалното развитие, Общинският съвет –Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Определя Хюсеин Юмеров за представител на Общински съвет -Кубрат в Областния 

съвет за развитие на област Разград. 

2. Определя д-р Ибрахим Яхов за заместник на Хюсеин Юмеров в Областния съвет за 

развитие на област Разград. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, ал.1 

от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р.България,  в 

частност жителите на Община Кубрат. 

 

  Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането им. 

 Настоящите решения подлежат 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 гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 5 (пет), 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

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 общината - Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено 

е към настоящия протокол). 

 

АЛКИН НЕБИ: Тука само да направя едно уточнение. В тази Асоциация сме цялата 

област без Исперих и Самуил. Два пъти се събирахме за бюджет 2019г. на 

Асоциацията, която няма нищо общо с В и К „Дунав“. И двата пъти не минаха, един 

път Държавата не даде мандат на областния управител, втория път Община Разград не 

прие бюджета на Асоциацията. Тука става въпрос за заплатите на трима служители, 

които отговарят за тази Асоциация. Бюджета беше 13 000лв. за 2019г., отделно имаме 

писмо до Областния управител, което е препратено до общините, че в срок до 60 дни 



 

трябва да се приеме бюджета на Асоциацията още от началото на годината. Така, че 

ние сме в нарушение и нашият членски внос е във връзка с нашият процент и дял 

участие в тази Асоциация. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, както уточни кмета, ние сме 

винаги „за“ Асоциацията, тя да я има, защото сме една от малките области, които не 

сме обособили единна асоциация на нашата територия.  С оглед на това,  

Асоциацията не може да кандидатства по европроекти и си оставаме със старата 

инсталация и оставаме с национално финансиране. Ние подкрепяме, както бюджета, 

така и нашата вноска и предлагам да упълномощим кмета да гласува по дневния ред на 

това заседание със „За“, за да може в един момент да се случат нещата и в нашата 

област, ако е останало такова време. Предлагам да гласуваме анблок тези предложения, 

ако нямате нищо против... Предложения, колеги? Не виждам такива. Предложението 

ми е да гласуваме анблок и в четвърта точка да упълномощим кмета да гласува със „За“ 

по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К 

на обособената територия. Зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9 

 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-02-17-

1299/17.06.2019г.. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова против 

12 Миглена Маркова въздържал се 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

 Извънредното заседание на Общото събрание е насрочено за 19.12.2019 

г./Четвъртък/ от 11.00 ч.  

 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  бюджет на Асоциация по ВиК за 2019г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закона за водите намален с 50% съобразно първоначално 

предложения.Докладване на отправено запитване от страна на Асоциацията относно 

неприетия до момента бюджет за 2019г. и получено становище от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за необходимостта от приемането му. 

 2. Приемане на  решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2020г. по реда на чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация /размер на вноската на държавата 9 

485.15лв./; 

 3. 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, Общински 

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, 

обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград на 19.12.2019г. 

/Четвъртък/ от 11.00 ч.; 

 2. Определя Женифер Пойраз – 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  

със „За“; 

по т.2 от  дневния ред на извънредното заседание  на Общото събрание да гласува  

със „За“; 

по т.3 от  дневния ред на извънредното заседание  на Общото събрание да гласува  

със „За“; 

 

 Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането им. 

 Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 1 

(един), „въздържал се” – 4 (четири). 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Приемане на Програма за управление за периода 2019-2023 г. , съгласно 

изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, на Алкин Осман Неби, избран за кмет на Община Кубрат с 

Решение на Общинска избирателна комисия Кубрат №175-МИ от 04.11.2019г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол) 

 

АЛКИН НЕБИ: Да дам малко яснота и за Програмата. Настоящата програма за 

управление на кмета на Община Кубрат е разработена в съответствие с изискванията на 

чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се 

отнася за периода 2019 – 2023 г. Тя е средносрочен планов документ и съдържа 

основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните 

резултати. Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на 

кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията 

за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от 

Европейския съюз. Програмата е разработена с уважение към правата и възможностите 

на гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от 

чл.17 на ЗМСМА. Тя е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на 

изпълнение.  

Тук са посочени основните цели, приоритети, визия, стратегическа цел, специфични 

цели, дейности, срокове и очаквани резултати, основни принципи...  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Общински съвет ще следи за 

спазването на Програмата за управление на кмета. Хубаво е, колеги, да се запознаете с 

материала, който Ви е разпратен.  Колеги, желаещи за изказване относно Програма за 

управление за новия мандат? Не виждам такива, колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.  



 

 

Проведе се гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

 

            С решение №175-МИ/04.11.2019г. на Общинска избирателна комисия Кубрат е 

обявен изборът за кмет на община Кубрат на Алкин Осман Неби. Съгласно чл.44, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината 

представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в 

тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, 

приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. 

             На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Приема Програма за управление за периода 2019-2023 година, съгласно 

изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, на Алкин Неби, избран за кмет на Община 

Кубрат с Решение на Общинска избирателна комисия Кубрат №175-МИ от 

04.11.2019г. 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

          Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК след обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 5 (пет), 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Петима са „против“, г-н Кмете, за Вашата Програма. Да го 

имате предвид. Точката от дневния ред е приета. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – 

Кубрат, в сила от датата на влизане в сила на решението. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината - Алкин Неби прочете прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, имате думата относно 

въпроси, мнения за структурата на Общинска администрация – Кубрат. Заповядайте, г-

жо Борисова! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз искам да питам за отдел „Местни данъци и такси“, 

достатъчна ли е тази бройка, която Вие сте предложили в структурата? Четирима 



 

човека могат ли да се справят със събирането на данъците, таксите, с обслужване на 

гражданите. Достатъчна ли е тази бройка – четирима души? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В момента имаме една незаета бройка, колегите отлично се 

справят, както и всеки един отдел от Общинската администрация. И в този състав е 

достатъчен за осъществяването на нормалната дейност и обслужването на гражданите 

на Община Кубрат.  Мисля, че Общинска администрация има отделни затруднения в 

друг отдел. Това по въпроса и компетентността на кмета да оформи администрацията и 

да го предлага на Вашето внимание, с предложение за решение относно одобряване на 

структурата. Други въпроси, колеги? Да, г-жо Цонева. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Предполагам, че г-жа Борисова нямаше предвид дали се справят. Те 

безспорно се справят. Въпросът е какво им коства това. И тъй като Общината разчита 

на собствени приходи точно от тази събираемост, тези данъци и такси, това е като 

предложение, просто да обмислите възможността да увеличите може би числеността. 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз благодаря за въпроса! На този етап събираемостта е на 90%. Отдел 

„ГРАО“ също беше от 6 човека, в момента са трима. Имаме и там свободно място. Ако 

сте забелязали в Програмата за управление 2019-2023г., аз подчертавам, че ще има 

оптимизация като не закриваме бройката, но откриваме друга – за работа с 

европроекти, защото Община Кубрат за предните две години е работила по 13 проекта. 

Досега не е имало такова нещо. Където имаме нужда откриваме място, където се 

справят... Сега, ако самите служители проявят умора, естествено ще сложим, но засега 

те казват: „Ние се справяме добре“. Аз винаги съм подчертавал, че администрацията 

работи много добре, като летните месеци даже минаваме на плаващо работно време, 

без почивка на обяд, поради наплива от чужбина. Благодаря! 

 

НИНА ЦОНЕВА: Ако позволите, поздравления за събираемостта! Всички сме наясно, 

че кадрите липсват в нашата община. Преди имаше практика в Общината, естествено с 

инициатива на общинска администрация, да се финансира обучение в университети. 

Вероятно трябва да помислите по този въпрос, естествено със сключен договор за 

работа в Общината, за да се наберат нужните кадри. Има незаети бройки и ние всички 

сме наясно с това, което се случва в Общината. Просто като предложение да помислите 

върху това. 

 

АЛКИН НЕБИ: Това вече се планува в бюджета. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Да, ще е хубаво, аз съм убедена, че ще внесете промени и както 

казахте, че Програмата е отворен документ, дано да не нарушавам реда, връщайки се, 

да конкретизирате малко повече, защото ние очакваме малко повече конкретика за 

втория мандат. Всичко е законно в Програмата наистина, но малко повече конкретика и 

с малко повече внимание към особеностите на нашия район. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за изказване? Заповядайте, г-н Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин кмета спомена, че събираемостта е 90%. Има качени 

в сайта информации, че има несъбрани такси близо 450 000лв. през годините. Кой се 

занимава с това, не са ли точно този отдел? Това искам да предложа, по-голяма бройка, 

за да могат да се съберат тези такси и данъци.  

 



 

(Г-жа Миглена Маркова излезе от залата, докато говори г-н Бедиханов.) 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Кмет! 

 

АЛКИН НЕБИ: Значи тука е момента и да подканя и общинските съветници и 

служителите на общинска администрация, и кметовете по населени места да си платят 

задълженията. Защото сред нас има и такива, които още не са си платили. Съжалявам, 

че списъкът е горе в кабинета ми, можех да кажа и поименно. А това какво 

предприемаме, всички кметове имат списък с лицата, които имат задължения, 

изпаращаме им една покана за доброволно плащане и следващата стъпка е частен 

съдебен изпълнител. На ден по 2-3 възлагателни писма минават през мене за съдебен 

изпълнител. Иначе нямаше да имаме тази събираемост. А това натрупване не е от 2018-

2019г.. Натрупани са още от 2010, 2011, 2012, 2013 г.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, както вече знаете, имаме сформирани комисии и на 

Вашето внимание ще бъде предоставен новия проектобюджет за 2020г. и тези теми по-

широко ще бъдат разгледани там, както за несъбраните данъци, така и за много други 

неща, касащи по-доброто бъдеще на Община Кубрат. Това е за заседанието през м. 

януари да знаете, да се подготвите със своите въпроси, за да коригираме, ако трябва 

предложението на кмета. Ние за това сме тука. Други въпроси, колеги? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси? Питам още веднъж. Както знаете преди 

малко приехме Програмата за управление на кмета, ще я следим изкъсо, така че имаме 

цял мандат, колеги. В режим на гласуване, който е „За“ моля да гласува с вдигане на 

ръка! 

 

Проведе се гласуване 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 

            Съгласно чл.5 от Закона за администрацията според разпределението на 

дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавна власт, 

администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на 

съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата 

компетентност. Съгласно чл.7 от закона общата администрация включва следните 

звена: 

1. "Канцелария"; 

2. "Финансово-стопански дейности"; 

3. "Правни дейности"; 

4. "Управление на собствеността"; 

5. "Човешки ресурси"; 

6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"; 

7. "Информационно обслужване и технологии"; 

8. "Административно обслужване". 



 

             В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи 

протоколни функции и връзките с обществеността.  Когато числеността на 

администрацията не е  достатъчна за обособяване на самостоятелни звена по ал. 1 и 2, 

функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация. 

             Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията при разработването и утвърждаването на 

длъжностното разписание задължително се спазват определени нормативи за численост 

на персонала. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да 

надвишава 15 на сто от определената обща численост, като в общата численост не се 

включват изборните длъжности и техните заместници, както и кметските наместници. 

Числеността на персонала в общата администрация в общинска администрация е до 35 

на сто от общата числеността. Числеността на персонала в специализираната 

администрация в общинската администрация е до 70 на сто от общата численост. В 

специализираната администрация при общини с население до 50 000 души числеността 

на персонала в една дирекция е не по-малко от 7 щатни бройки, а в отдел не по-малко 

от 4 щатни бройки. Съгласно чл.12, ал.6 от наредбата звената и служителите в 

администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавна власт, 

предвидени със закон, се организират в рамките на утвърдената с устройствения 

правилник численост. Съгласно чл.12, ал.7 от наредбата общата администрация се 

организира в една дирекция, когато определената обща численост на 

административната структура е до 50 щатни бройки. Съгласно чл.13, ал.1 от наредбата 

При определянето на звената в общата и специализираната администрация се спазват 

следните изисквания: 

            1. в дирекция може да се създават не по-малко от два отдела;  

            2. в отдел може да се създават не по-малко от два сектора. 

          

          Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или 

сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни 

звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.   

           При разработването на структурата на Общинска администрация-Кубрат са 

спазени всички гореизброени разпоредби на Закона за администрацията, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията. Общата  численост на персонала на 

Общинска администрация-Кубрат, без изборните длъжности, каквито са кметът на 

община и кметовете на кметства, и техните заместници, както и кметските наместници, 

възлиза на 63 щатни бройки. Ръководните длъжности представляват 14,29 % от общата 

численост. Числеността на персонала в общата администрация е 30,16% от общата 

численост, а в специализираната администрация – 60,32%. Длъжностите, които са на 

пряко подчинение на кмета на общината, и длъжностите, които са на пряко подчинение 

на председателя на Общински съвет-Кубрат, са организирани в рамките на посочената 

численост. Длъжностите, които са на пряко подчинение на кмета на общината, са 

секретар на община, главен архитект, служител по сигурността на информацията и 

ръководител на звеното за вътрешен одит. Длъжностите, които са на пряко подчинение 

на председателя на общинския съвет, са юрисконсулт и старши експерт – ОбС. Общата 

администрация е организирана в една дирекция, включваща два отдела, и един 

самостоятелен отдел, съгласно чл.15, ал.2 от ЗМСМА. Спазени са разпоредбите на чл.7 

от Закона за администрацията. Специализираната администрация включва една 

дирекция, организирана в четири отдела, като са спазени нормативите за численост, 

посочени в чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 



 

администрацията. Дейностите по управление на собствеността, каквито са 

осигуряването на нормални условия за работа на служителите в администрацията, чрез 

необходимото организационно и техническо обслужване,  осигуряването на поддръжката 

и стопанисването на служебните автомобили на община Кубрат, осигуряването на 

необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на 

административните сгради на Община Кубрат,  организирането и осъществяването на 

материално - техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, резервни 

части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, се 

осъществяват от заетите във функция Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда. 

            

             Съгласно § 2 от Заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона 

за местното самоуправление и местната администрация в населените места - 

административен център на кметства, в които на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат 

да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на чл. 46а, 

ал. 1. 

             Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор  кметът отговаря за постигане целите на организацията, като 

управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и 

ефективен начин. Съгласно чл.10, ал.1 от закона кметът осъществява финансовото 

управление и контрол чрез следните взаимосвързани елементи: контролна среда, 

управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. 

Кметът отговаря за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда, 

която включва: организационната структура, осигуряваща разделение на 

отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване, 

както и  личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на 

организацията, управленската философия и стил на работа, политиките и практиките по 

управление на човешките ресурси и компетентността на персонала. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА 

Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобряване общата численост и структурата на Общинска 

администрация - Кубрат– 83 щатни бройки,  в сила от датата на влизане 

в сила на решението,  както следва: 

 

А. УПРАВЛЕНИЕ             

А1. ИЗБОРНИ 15 

Кмет на община  1 

Кмет на кметство 14 

А2.НАЗНАЧАЕМИ      68 

Заместник кмет 3 

Кметски наместник 2 

Секретар на община 1 



 

Главен архитект 1 

Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат 2 

   Юрисконсулт 1 

   Старши експерт - ОбС 1 

Звено за „Вътрешен одит“ 2 

   Ръководител на звено за вътрешен одит 1 

   Вътрешен одитор 1 

  

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 19 

          Дирекция „Административно-правно и информационна 

обслужване“ 
9 

Директор 1 

           Отдел "Гражданска регистрация и административно 

обслужване" 
4 

           Началник на отдел     1 

           Главен експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
2 

           Старши експерт „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 
1 

           Отдел "Административно-правно и информационно  4 

          обслужване“          

           Главен юрисконсулт 1 

           Главен експерт „Административно-правно и информационно 

обслужване“ 
1 

           Старши експерт „Връзки с обществеността“   1 

           Младши експерт  „Отбранително-мобилизационна подготовка“ 1 

  

           Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ" 10 

           Главен счетоводител 1 

           Счетоводител (експертно ниво 7) 4 

           Счетоводител (ниво специалист 2) 1 

           Главен специалист-касиер и работна заплата 1 

           Старши специалист – касиер и работна заплата 1 



 

           Главен специалист – домакин и документация 1 

           Главен специалист „Управление на човешките ресурси“   1 

  

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 38 

          Дирекция „Специализирана администрация“  

Директор 1 

          Отдел“ТСУ, строителство и екология“   7 

          Началник на отдел 1 

          Главен специалист „КРС“  1 

          Главен специалист „ТСУ“ 1 

          Специалист „ТСУ“ 2 

          Главен експерт - еколог  1 

          Старши експерт – инвеститорска дейност 1 

  

          Отдел „Местни данъци и такси“ 4 

          Главен експерт „МДТ“ 1 

          Главен инспектор „МДТ“ 1 

          Специалист „МДТ“ 2 

         Отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и 

икономически дейности“ 
8 

          Началник на отдел 1 

          Главен експерт „Търговия, транспорт и икономически дейности“    2 

          Главен експерт „Земеделски дейности“  1 

          Главен експерт „Общинска собственост“ 1 

          Главен експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 1 

          Старши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ 1 

          Младши експерт „Европейски проекти“  1 

         Отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо 

обслужване“ 
18 

         Началник на отдел 1 

         Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните“ 
1 

         Специалист „Социални дейности“ 1 



 

         Главен специалист - техническо обслужване кметства 9 

         Старши специалист – техническо обслужване кметства 1 

         Специалист – техническо обслужване кметства 4 

          Технически изпълнител – връзки с обществеността       1  

ОБЩО: 83 

 

2. Одобрява общата численост на заетите във функциите и дейностите в Община 

Кубрат – 46,50 щатни бройки, в сила считано от датата на влизане в сила на 

решението, както следва: 

 

Функция/дейност: Брой: 

1.Чистота 7 

2. Култура 1,50 

3. ЖС, БКС и ООС в това число: 

3.1. Контрол по наредбите на ОбС 

3.2. Помощен персонал 

      23 

       3 

    20 

4. Други дейности по спорта – Спортна 

зала 

4 

5. Озеленяване 6 

6. Други дейности по образованието 5 

Общо: 46,50 

 

 Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

 Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 4 (четири), 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Одобрена е Общата численост и структура на Общинската 

администрация. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.12.2019г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на общината - Алкин Неби прочете прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

(Г-жа Миглена Маркова влезе в залата, докато г-н Неби чете предложението за 

решение.) 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, имате ли въпроси, думата е 

Ваша за мнения и становища? Заповядайте, г-жо Борисова! 



 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Значи моите уважения към работата на кмета, по никакъв 

начин неглижирам нито поста, нито натовараемостта, но на мене 3 000 лв. ми се 

струват прекалено голяма сума за месечно възнаграждение и го казвам с оглед трите 

заема, които има община Кубрат. Това ще натовари бюджета допълнително, със 

заплатите на кмета съответно е обвързана и заплатата на председателя на общинския 

съвет. Ако предположим, че г-н кмета си назначи и трима заместник-кметове, това ще е 

долу-горе около 200 000лв. на година само за заплатите на тези 5 човека. Това е моето 

мнение за заплатата на кмета. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имате мнение, не предложение, добре. Колеги, други желаещи 

за изказване, мнения, становища, препоръки? 

 

АЛКИН НЕБИ: Реплика може ли? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: При приемането на правилника в частта за заплатите на общинските 

съветници за 58% нищо не казахте, г-жо Борисова. Как тогава бяхте съгласни? Защо не 

казахте „Много е този процент, да намалим на 25% от средната заплата на 

администрацията“, като общинските съветници вземат само от постъпленията от 

местни приходи, а кмета е и делигирани. Благодаря! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Може ли само да отговоря на въпроса? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, заповядайте за отговор! 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Значи по принцип, както г-н Юмеров каза, пък и ние сме 

достатъчно презапознати, нашият правилник може да се изменя по всяко едно време, 

така че не е късно да дадем своите предложения за това. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Коелги, да не се връщаме към правилника, там изрично са 

посочени процентите какви възнаграждения ще получавате като общински съветници, 

може да си ги пресметнете. Сега сме на точка основни месечни заплати на кметовете на 

кметства и на кмета на община Кубрат. Други предложения, колеги? Не виждам 

такива... Който е съгласен с така направеното предложение за основните месечни 

заплати, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 

 

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 14.04.2010г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните основни 

месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от 

съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля 

основната месечна заплата на министър.  



 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА във връзка с 

чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности  Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.12.2019г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Община Кубрат и 

кметства 

Име, презиме и фамилия Основна 

месечна 

заплата /лв/ 

I Кмет на община 

Кубрат 

Алкин Неби 3 000 

ІI Кметства   

1. Беловец Гюлнур Мустафова 1210 

2. Бисерци Алиш Арифов 1210 

3. Божурово Юджел Юсеинов 990 

4. Задруга Шюкрю Назиф 990 

5. Звънарци Йълмаз Мехмед 990 

6. Мъдрево Салим Мустафа 1100 

7. Сеслав Сунай Исмаилов 990 

8. Севар Леман Сюлейманова 1210 

9. Юпер Петър Петров 990 

10. Савин Шефкъ Мехмедов 990 

11. Равно Шинаси Абтулов 990 

12. Горичево Ерсен Ибрям 880 

13. Точилари Шуаиб Мехмед 880 

14. Медовене Зекерие Зекериев 880 

 

 

 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” – 15 (петнадесет), „против” – 5 

(против), „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: 

Определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“  ЕООД в 

горите, собственост на Община Кубрат през 2020г. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

 

АЛКИН НЕБИ: Колеги, тука само да дам една яснота по Годишния стопански план 

общинското предприятие има право да добива 32 935 кубика дървесина, а тя е 



 

планувала 26 305. Господин Хасанов е тука, ако имате някакви допълнителни въпроси 

към него... 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, въпроси, желаещи за 

изказване? Както казахме, управителя на „Кубратска гора“ ЕООД е сред нас – инж. 

Хасанов. Може да изясни всяка една точка по плана.  Не виждам такива, който е 

съгласен с така направеното предложение за определяне начина на ползване на 

дървесина от „Кубратска гора“  ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 

2020г., моля да гласува с вдигане на ръка. 

 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 

 

 Постъпила е Докладна записка с вх.№ УД-03-07-148 от 21.11.2019г. в 

деловодството на Община Кубрат от управителя на „Кубратска гора“ ЕООД инж. Хасан 

Хасанов, относно определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ 

ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат. 

 

 Ползването на дървесина в горски територии, собственост на Община Кубрат се 

извърша въз основа на годишен план, изготвен от „Кубратска гора“ ЕООД – търговско 

дружество, в което Община Кубрат е едноличен собственик на капитала. Обема на 

ползване е определен в съответствие с горскостопанския план, изготвен за общинските 

гори. 

 Годишният план  се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на 

кмета на общината. Същият се публикува на интернет страницата на Община Кубрат в 

срок до 15 дни от одобряването му. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. и чл. 11, ал. 1, т. 23 от 

Наредба № 8 за осъществяване на стопанска дейност на Община Кубрат чрез търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и сдружения с нестопанска цел, Общински съвет гр.Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. На основание чл. 112, ал. 2 във връзка с 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 

5, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, определя ползването на 

дървесина в горите през 2020 година, собственост на Община Кубрат, предоставени за 

стопанисване и управление на „Кубратска гора“ ЕООД да става чрез добив и продажба 

на добита дървесина. 

2. На основание чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, оправомощава кмета на Община Кубрат да одобри годишен план за ползване 

на дървесина в общинските гори за 2020г., изготвен от „Кубратска гора" ЕООД, който 

да бъде публикуван на интернет страницата на Община Кубрат. 



 

3. На основание чл. 71, ал. 6, т. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, определя обема на дървесината за продажба по ценоразпис за 2020 г. от 

„Кубратска гора" ЕООД да бъде равен на обема дървесина по годишния план за 2020 

година. 

4.  На основание чл. 71, ал. 5, т. 3 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, утвърждава предложения от „Кубратска гора“ ЕООД ценоразпис за 2020 г. за 

продажба на дървесина от склад,   съгласно Приложение №1 и №2, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на Община Кубрат и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административния съд гр. Разград.  

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (пет). 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: 

Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в 

Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“ по процедура за подбор на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.240 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Местна инициативна група 

(МИГ) Завет – Кубрат от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

АЛКИН НЕБИ: Колеги, да дам и тука малко яснота, понеже двама-трима от 

общинския съвет са от предния мандат. Както казах на 19 юни кандидатствахме за 

реконструкция на Екопътека. Това е от бензиностанция „Минчо-петрол“ към хижата, 

но понеже сме партньори със Завет и едно от условията е всичките финансови средства 

да са 50/50 и тогава не стигнаха парите до чешмичката, където се очертаваха 3 

барбекюта, един детски кът, един навес и три огнища. Но тъй като Завет се отказаха от 

техните средства и ги предоставиха на Община Кубрат и ние продължаваме от 

чешмичката до самата хижа, където увеличаваме едно разстоянието, включваме и 

велоалеи. Досега бяха само пешеходна зона, като сега включваме и велоалеи от 

началото на гората до хижата. И други атракции, пак детски кът до хижата, втората 



 

чешмичка възстановяваме, която е до хижата. Първата възстановяваме с 

реконструкция. Именно това е кандидатстването за етапите. Благодаря Ви! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Страхотно предложение, 

доусъвършенстване на това, което започнахме предния мандат, довършваме до хижата. 

Може би, тука е момента да отбележа, че приема на проектни предложения е в периода 

от 11.11.2019г. до 07.01.2020г.. Ако последните точки от дневния ред бяха останали за 

следващото заседание, това щеше да възпрепятства кандидатсването по този проект, г-н 

Бедиханов. Затова колегите правилно отразиха и оставиха всички точки от дневния ред. 

Който е съгласен с така направеното предложение, колеги.... 

 

НИНА ЦОНЕВА: Може ли? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Сега ние ще гласуваме, че даваме съгласието си да се кандидатства, 

нали така?  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Аз бих препоръчала самото изпълнение впоследствие и това какво 

по-точно ще включва да се подложи на едно публично обсъждане. Не знам, ако е имало 

вече такова, аз моля за извинение. Но е хубаво, като човек, който изминава този път, 

мисля, че е хубаво да се обсъди и с хората, които... 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Следейки отблизо кандидатстването на проекта, може да имате 

свои предложения. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Добре. Това исках да попитам, дали ще има по-нататъшно 

обсъждане с предложения от граждани. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Проекта е направен, ще се кандидатства с този проект, ако 

искате да се запознаете, проекта го има.  

 

НИНА ЦОНЕВА: Проекта къде може да го намерим, в сайта? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не в Завет, а в Кубрат. Ще поискате с входящ номер в 

деловодството. Колеги, други въпроси? Не виждам такива. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува.   

 

Проведе се гласуване 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Завет – Кубрат е 

обявило прием на проектни предложения с период 11.11.2019 г. – 07.01.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.240 

по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на 



 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Подмярка 7.5 от процедурата има за цел да се създадат условия за 

оползотворяване на туристическите ресурси и потенциал на територията на местната 

инициативна група, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване от 

населението и от посетителите и туристите в района на общините Завет и Кубрат. 

На 07.06.2019 г. Община Кубрат е кандидатствала по подмярка 7.5 с проектно 

предложение „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“, което 

към настоящия момент е в процес на одобряване.  

В периода на настоящия прием Община Кубрат възнамерява да кандидатства с 

проектно предложение „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна 

зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, 

Община Кубрат – етап 2“, с което ще бъде напълно завършена реконструкцията на 

Екопътеката по цялата и дължина. 

Основната цел на проектното предложение е цялостно изграждане и допълване 

на всички дейности по реконструкцията на Екопътеката, предвидени по 

инвестиционния проект за първия етап, като с дейностите по втория етап Екопътеката 

ще придобие изцяло завършен облик, с което ще привлече жители и гости на Община 

Кубрат да се възползват от здравословна, природосъобразна възможност за комфортна 

почивка и упражняване на спортни занимания. 

За осъществяване целите на проекта се предвижда изпълнението на следните 

дейности: 

 Реконструкция на втората част от пешеходната алея с изпълнение на 
ремонтни дейности по полагане на нова асфалтова настилка; 

 Разширяване на асфалтовото трасе по цялото протежение на Екопътеката с 

оглед оформяне на велосипедна двупосочна алея и алея за пешеходци; 

 Почистване на трасето от двете страни на пътя от саморасли храсти и 
дървесни издънки в сервитут минимално от около 2,50м и запълване на 

някои новообразували се траншеи с цел обезопасяване на движението по 

екопътеката; 

 Оформяне на кът за отдих на голямата площадка, намираща се в 
непосредствена близост със сградата на "Хижата", оборудван с беседка, 

пейки, барбекю и съоръжение за игри и спорт; 

 Ремонтни дейности за възстановяване на съществуващата  чешма при 

"Хижата"; 

 Монтиране на лесопаркова мебел-пейки, маси, съдове за смет, равномерно 
разположени на места от двете страни на екопътеката, в допълнение на 

предвидените по инвестиционния проект за първия етап; 

 Осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора 
на инвалидни колички до всички обекти оборудвани с паркова мебел и 

спортни съоръжения; 

 Монтиране на подходящи места на велостойки за велосипеди;  

 Монтиране на информационна табела в зоната на площадката около 

"Хижата" с указания за маршрута, местоположението на туристическите 

атракции, образователно-познавателна информация за горската флора и 



 

фауна на района и др. - идентична с предвидената по първия етап на 

екопътеката; 

 Маркиране на маршрута със стълбове (жалони) за безопасност и видимост 

през всички периоди на годината. 

С изпълнението на предвидените в проекта дейности се реализират 

стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна, 

здравословна жизнена среда. Изпълняват се екомерки за установяване на трайно 

природно равновесие в микросредата на територията, осъществява се възпитателно 

въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото 

население с привличането му в участие по дейности за  опазване на територията. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства за финансиране с проектно 

предложение „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна 

зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 

Кубрат, Община Кубрат – етап 2“ по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат по подмярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони, в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект 

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община 

Кубрат – етап 2“. 

3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община 

Кубрат – етап 2“, съответстват на Стратегическа цел 1: Изграждане на 

качествена жизнена среда, осигуряваща благоприятни условия за живот, 

висока трудова заетост и производителност на труда, Приоритет 1: 

Укрепване на човешкия капитал, Специфична цел 3: Стимулиране 

развитието на културата и спорта от Общинския план за развитие на 

Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г. 

 

Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 



 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 4 (четири). 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 

Прехвърляне на извършени строително-монтажни работи по проект 

№17/07/2/0/00087 „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат“ от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат 

– второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на 

активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата 

на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет). 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, думата е Ваша за въпроси. 

Проекта е от предния мандат, така че това е финалния мандат. Не виждам въпроси и 

желаещи за изказване. Гласуването е поименно, колеги, зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  15 

На 15.11.2019 г. Община Кубрат извърши окончателно плащане към 

изпълнители по договори във връзка с изпълнението на проект №17/07/2/0/00087 

„Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат“, по Договор за отпускане 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването, 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова въздържал се 

12 Миглена Маркова въздържал се 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка – 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за 

периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони , сключен между Държавен фонд „Земеделие“ гр. София и Община 

Кубрат на 23.10.2017 г. Общият размер на инвестицията възлиза на 551 310,88 лв. 

(словом: петстотин петдесет и една хиляди триста и десет лв. и 88 ст.) без ДДС, като в 

същата е включено и собственото участие на Община Кубрат.      

След приключване на строително–монтажните работи с размера на 

горепосочената инвестиция следва да се увеличи и стойността на сградата/сградите на 

СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община 

Кубрат. Последните са заведени в баланса на училището, поради което е необходимо 

прехвърляне на извършения основен ремонт на разпоредителя от по-ниска степен с 

оглед окончателно финализиране на строително-монтажните работи и начисляване на 

съответната амортизация. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка 

с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Кубрат  

Р Е Ш И: 

1.  Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли извършени 

строително-монтажни работи по проект №17/07/2/0/00087 „Ремонтни работи 

в СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат“ в размер на 551 310,88 лв. от Община 

Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на СУ „Христо Ботев“ гр. 

Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при отписване на извършените СМР от баланса на 

първостепенния разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на 

Министъра на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на 

Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС 

№14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните организации, ДДС 

№05 от 30.09.2016 г. относно Начисляване на амортизации на нефинансови 

дълготрайни активи от бюджетните организации. 

3.  Задължава кмета на Община Кубрат да даде указания на директора СУ 

„Христо Ботев“ гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни 

записвания при завеждане на извършените СМР в баланса на 

второстепенния разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на 

Министъра на финансите ДДС №20 от 14.12.2004г. относно Прилагането на 

Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС 

№14 от 30.12.2013г. относно Сметкоплан на бюджетните организации, ДДС 

№05 от 30.09.2016 г. относно Начисляване на амортизации на нефинансови 

дълготрайни активи от бюджетните организации. 

 

           Настоящите решения да бъдат изпратени на кмета на Община Кубрат и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

            Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (пет). 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот 



 

Докладва: Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат 

Заместник-кметът на общината - Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-жо Пойраз! Колеги, с оглед спазване на 

сроковете, имаме аргумент точката да се включи в това заседание. Срока на договора 

изтича на 02.01.2020г.. Въпроси, колеги, относно удължаването срока на договора за 

наем за общински жилищен имот? Не виждам такива. Гласуването е поименно. 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

 

 На  02.01.2014 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр.Кубрат, ул.“Осми март“ №17, вх.А, ет.1, ап.3, с ид. 40422.505.1698.1.3 по КК и КР на 

града с Февзие Махмудова, със срок от 01.01.2014г. до 31.12.2016г.  Договора е вписан 

под №61, том.1, вх.рег. №257 от 30.01.2014г. 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 31.12.2016г., с който е удължен срока с 

3 години – до 01.01.2020г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. №15, том 1, акт. №4 

от 10.01.2017г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова въздържал се 

12 Миглена Маркова въздържал се 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

 Позовавайки се на чл.12, ал.7 от Наредба №14 на Общински съвет-Кубрат, 

Февзие Махмудова със Заявление с вх. №ОС–03–03–21 от 11.10.2019г. е поискала 

удължаване срока на договора с още 2 години. Същата редовно и в срок заплаща 

наемните си задължения към Община Кубрат.  

  Във връзка с гореизложеното, 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, 

Р Е Ш И: 

1. Удължава срока на договора за наем на Февзие Махмудова – наемател на 

общинско жилище с ид. 40422.505.1698.1.3 в гр.Кубрат, ул.“Осми март“ №17, вх.А, 

ет.1, ап.3 с 2 години – до 31.12.2021г. 

2. Задължава кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на 

договора за наем на наемателя по т.1 и сключи анекс към договора. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

           Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 5 (пет). 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 

Застраховане на имоти частна общинска собственост  

Докладва: Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат 

Заместник-кметът на общината - Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-жо Пойраз! Колеги, въпроси относно точка 

дванадесета от дневния ред? Заповядайте, г-н Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам въпрос към г-жа Пойраз. Само два имота частна 

общинска собственост ли има общината или са повече? На каква стойност е тази 

застраховка – под 30 000лв., над 30 000лв.? Ние възлагаме на кмета да сключи 

застрахователни договори, защо това не минава през комисия? Защо се бърза? 

 

ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Основанията, г-н Бедиханов, са ясно посочени в 

предложението за решение, както Ви е известно предполагам, че общината има доста 

имоти, както частна така и публична собственост. Това е нашето предложение. А по 

отношение на реда по който се възлагат, това е регламентирано в Закона за 

обществените поръчки. В момента не става въпрос за суми. 



 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Както знаете от предходния мандат, 

същите имоти са предложени за застраховане. Те са застраховани миналата година. 

Господин Кмете, нещо да допълните?   

 

АЛКИН НЕБИ: Точната сума няма да мога да кажа, г-н Бедиханов. Само спортна зала 

по проект 2 000 лв. е застраховката на спортната зала. Тука бяха около 100-150 лв. 

Няма такива суми от порядъка на 30 000лв. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защо не се уточнява тука? 

 

АЛКИН НЕБИ: Защото винаги се избира застрахователната компания, предложила 

най-ниската цена. Няма как да уточним примерно 500 лв., а другата ако даде 450 лв.? 

Нарушаваме решението. 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Самите сгради, ако бяха описани, на нас ни е ясно.  

 

АЛКИН НЕБИ: По изискване на Сметна палата, трябва да имаме застраховани обекти 

– частна общинска собстбвеност... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, в самото предложение... 

 

АЛКИН НЕБИ: ...Но това винаги може да го изискате от счетоводството. Вие като 

общински съветник имате право на достъп до информация. Не е скришно, нито нищо... 

Просто не са го описали. Елате в счетоводството и ще Ви кажем точно коя сграда за 

каква сума е застрахована, колко е данъчната оценка и т.н.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, за точните уточнения, получавайки материалите и се 

запознавайки с тях, Вие може да имате конкретни питания относно какъв е този 

индентификатор, този номер и да се интересувате. И вече когато имаме комисии, да си 

задавате въпросите на комисия, ако нещо остане за самото заседание, както се случва 

днес, Някой друг, колеги? Желаещи за изказване, въпроси? Не виждам такива. 

Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов отсъства 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 



 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 

 

Законът за общинската собственост регламентира реда за застраховане на 

имотите и вещите, общинска собственост. Според чл. 9, ал. 1 „застроените имоти - 

публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу 

природни бедствия и земетресения“. Следващата ал. 2 вменява в задължение на 

общинския съвет да определи имотите - частна общинска собственост, които подлежат 

на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1. 

Реда за застраховане на имотите частна общинска собственост на община 

Кубрат е разписан в чл.13б на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. Съгласно същия,  Общинският 

съвет по предложение на кмета на Общината, ежегодно определя недвижимите имоти – 

частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.  

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.13б, ал.2 на Наредба № 4 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, 

Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през 2020г., включително срещу природни бедствия и 

земетресения, както следва:  

гр.Кубрат, ул.Добруджа № 2, имот с идентификатор 40422.505.1182.1.25 с площ 

333 кв.м. с НТП: За делова и административна дейност, описан в АЧОС № 4121 от 

2012г. 

гр.Кубрат, ул.Цар Освободител“ № 1, частта от имота представляваща „Клуб на 

пенсионера“ ( идентификатор 40422.505.1126.2.50), описана в АЧОС № 35 от 

19.06.1997г. 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова въздържал се 

12 Миглена Маркова въздържал се 

13 Невин Мустафова въздържал се 

14 Нина Цонева въздържал се 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов въздържал се 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

2. Възлага на кмета на община Кубрат сключването на застрахователни договори 

за имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

           Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс.   

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” –5 (пет). 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси? Не виждам такива. Постъпила е една докладна 

записка от Кенан Сюлейманов – Управител на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат 

относно коледните празници. 

  „Уважаеми господин Председател, 

 Уважаеми общинки съветници, 

 Във връзка с наближаващите Коледни и Новогодишни празници, екипът на Център 

за обществена подкрепа гр. Кубрат организираме мероприятие за децата потребители 

на социалната услуга в общността и техните семейства. Ние като екип Ви каним да 

участвате с дарение за организиране и реализиране на Коледното тържество. 

Нека дарим децата с усмивка и надежда!“ 

 

Това е призива на управителя на Центъра, който пожелае с щедра сума може да дарим 

децата с усмивка. Благодаря Ви, колеги! Закривам редовното заседание на Общински 

съвет-Кубрат. Благодаря Ви! 

  

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

      

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   КУБРАТ:     /П/ 

                                  / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

    

 

 

   ПРОТОКОЛЧИК:    /п/     

               / Х.Топал /  


