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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 59 

 

От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено  на 26.09.2019 г. в 15:30 

часа в Заседателната зала на Община Кубрат (новата част), свикано съгласно чл. 23, 

ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА). 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

Отсъстващи:  Билял Ахмед. 

 Присъстваха още: г-н Орхан Мехмед – В.И.Д кмет на община Кубрат, г-жа 

Женифер Пойраз – заместник-кмет на общината, г-жа Наргис Басри – секретар на 

Община Кубрат, кмет на с. Тертер, г-н Алкин Неби, представители на общинска 

администрация – Кубрат, медии и граждани на Община Кубрат. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: 

Добър ден на всички! 

Уважаеми г-н Мехмед – В.И.Д кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кмет на Община Кубрат, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

Дами и господа служители на общинска администрация, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

 При наличие на кворум, откривам редовното заседание на Общински съвет-

Кубрат. Спрямо предварителният дневен ред, който е пред Вас, Ви беше разпратена 

допълнителна точка вчера преди обяд и следобед на заседание беше дискутирана и 

одобрена в така предложения вид. Ще предложа с гласуване да допълним и 

допълнителната точка. Който е съгласен, с така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка! 

 

 Проведе се гласуване. 

Общински съвет - Кубрат, с 19 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – 

няма, прие следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

№ 

по 
ред 

Предложение за решение Докладва  

1. 

Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община 

Кубрат за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Орхан Мехмед –В.И.Д. 

кмет на Община 

Кубрат 



2. 

Заплащане на пътни разходи съгласно чл.36, ал.1, т.2 и ал.,ал.2 и 

3 от Постановление №332 от 22 декември 2017г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2018г. на МС  и 

чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно 

образование. 

Орхан Мехмед – В.И.Д. 

кмет на Община 

Кубрат 

3. 

Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния 

брой ученици за учебната 2019/ 2020  година в общинските 

училища на територията на Община Кубрат. 

Орхан Мехмед – В.И.Д. 

кмет на Община 

Кубрат 

4. 
Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен 

имот. 

Женифер Пойраз – 

Зам.-кмет на Община 

Кубрат 

5. 

Безвъзмездно предоставяне на микробус от Община Кубрат 

– за нуждите на Център за специализирана образователна 

подкрепа-гр.Кубрат за учебната 2019/2020. 

Орхан Мехмед - В.И.Д. 

кмет на Община Кубрат 

6. 

Избор на временно изпълняващи длъжността -кмет на 

Община Кубрат и кметове на кметства по населени места за 

времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане 

на клетва от новоизбраните кметове. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на 

Общински съвет-

Кубрат 

7. Разни.  

 

Г-н Ерсин Ахмед се включи към дейността на Общинския съвет. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 

2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности. 

Докладва: Орхан Мехмед –В.И.Д. кмет на Община Кубрат 

В.И.Д. кмет на Община Кубрат – г-н Орхан Мехмед прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Мехмед! Г-жо Арифова, нека да чуем 

становището на двете съвместни комисии, които заседаваха вчера заедно. 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 
ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Членовете на двете съвместни комисии подкрепят одобряването на 

актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2020 – 2022 

година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

 Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас за становището. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 



 Членовете и на нашите две комисии също подкрепят така направеното 

предложение за актуализиране на бюджетната прогноза на Община Кубрат за 

периода 2020 – 2022 година. 

 Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно първа точка от дневния 

ред? Сега е момента, ако имате въпроси, които са възникнали да ги зададете. Ако няма 

такива, предлагам да минем в режим на гласуване, който е съгласен с този вид на 

актуализираната бюджетна прогноза, моля да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 631 

 Актуализираната бюджетна прогноза за 2020 – 2022 година на Община Кубрат е 

разработена в съответствие с нормативната уредба, Указанията за подготовката и 

представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 

2020 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. (БЮ №3 от 

30.08.2019г.), съгласно т.2.2.2 от Решение № 52 на Министерския съвет от 31 Януари 

2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. 

Бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2020 – 2022 г. е разработена 

на базата на: 

 одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2019 г., без еднократните разходи за 2019г.; 

 одобрения размер на разходите за персонал за 2019 г., без делегираните 

бюджети; 

            Бюджетната прогноза е съобразена с: 

 предприемане на мерки за подобряване на финансовата дисциплина, свързани 

със спазване на принципите на добро финансово управление; 

 поемане на ангажименти за разходи само при обезпечен бюджет (при 

възлагане на обществени поръчки и сключване на договори); 

 своевременно разплащане на задължения и недопускане натрупването на 

просрочия; 

 тенденциите в разходите от предходните две години. 

            Собствените приходи са планирани на база реална оценка и анализ на 

събираемостта им за няколко предходни години и в съответствие с нормативната уредба. 

        Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи 

за периода 2020 – 2022 г. са разработени на база одобрените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2019 г. размери.  

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с : 

 действащите закони и подзаконови нормативни актове; 

 приетата от Общински съвет-Кубрат Наредба №12 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 



години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет;  

 задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване на 

приоритетите и потребностите на местната общност, фискалните правила и 

цели по Закона за публичните финанси; 

 приетите от Общински съвет – Кубрат стратегия, прогнози за развитие на 

общината и общинския план за развитие; 

 общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за 

периода 2020 – 2022 година; 

При разработването на разходната част на местните дейности е отчетено и 

въздействието на: 

 уточнените натурални и стойностни показатели; 

 новите и закриващи се структури и функции/дейности; 

 други структурни промени, свързани с оптимизация на дейността и 

функциите. 

          По отношение на политиката по доходите за периода 2020-2022 г. разчетите за 

размера на разходите за персонал са изготвени на база нивото на утвърдените разходи за 

персонал за 2019 г., без делегираните бюджети, с отразени ефекти от допусканията за 

промени в размера на минималната работна заплата до 2022 г. 

 Разходите за местни дейности са ограничени до размера на реалистичната оценка 

за собствените приходи и трансферите от други бюджети.  

 При разработване на бюджетната прогноза са заложени само разходи за местни 

дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка 

с чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Наредба №12 за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.5, ал.1, т.11 

от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община Кубрат за 

периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

от местни дейности (съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2020-

2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности). 

2. Одобрява актуализирана прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2020 -  2022 г. (съгласно Приложение № 1 

а). 



3. Одобрява  прогноза за общинския дълг (включително намерение за 

поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 

но община Кубрат (съгласно Приложение №6г). 

 

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” – 19 (деветнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – 1 (един). 

ПО ТОЧКА ВТОРА: 

Заплащане на пътни разходи съгласно чл.36, ал.1, т.2 и ал.,ал.2 и 3 от 

Постановление  № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2018г. на МС  и чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното 

и училищно образование. 

Докладва: Орхан Мехмед – В.И.Д. кмет на Община Кубрат  

 

В.И.Д кмет на общината – г-н Орхан Мехмед прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Мехмед! Г-жо Арифова, да чуем становището на 

двете съвместни комисии по бюджет и финанси, и социални дейности? Заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 Относно точка втора комисиите са съгласни с предложението за решение след 

направена корекция в ред 31 от списъка с пътуващите учители за учебната 2019-2020г.. 

Вместо Нургюл Солак да се отразят имената на Ралица Енчева-Черникова. 

 Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Членовете на нашите две комисии подкрепят така направеното предложение за 

решение след отразяване в списъка името на Ралица Енчева-Черникова вместо Нургюл 

Солак. Комисията предлага да се коригира заглавието на докладната записка в частта 

си Постановление  №  вместо 332 да бъде 344 от 21 декември 2018 г. 

 Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, относно точка втора от дневния 

ред? Не виждам такива. Не виждам такива, гласуването е поименно, зачитам имената по 

списък... 

 

 Проведе се поименно гласуване 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 632 

Съгласно чл.36, ал.1, т.2 и ал.,ал. 2 и 3 от Постановление  № 344 от 21 декември 

2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.  на 

МС, бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и 

служителите за пътуване, както следва: 

„(1) т.2 от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни 

населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната 

длъжност. 

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с 

длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от 

общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на 

лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1. 

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат 

за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, 

удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).от 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед отсъства 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени 

места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност”.  

 Съгласно чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование 

– педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 

местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за 

транспорт от местоживеенето им до месторабота и обратно или за наем по месторабота 

при условия и по ред, определен в наредба, издадена от министъра на образованието и 

науката съгласувано с министъра на финансите. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.36, ал.1, 

т.2 и ал., ал. 2 и 3 от ПМС № 344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ на Министерски 

съвет и  чл.219, ал.5  от ЗПУО, Общински съвет-гр.Кубрат  

Р Е Ш И: 

 1. Утвърждава  списъка на учителите, имащи право на транспортни разходи и 

заплащане на квартира  /Приложение 1-неразделна част от настоящото решение/. 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да извърши разход за заплащане 

пътните разходи на учителите  в размер на  100/сто /  %  за отработените дни за  периода 

от 16.09.2019г. до 30.06.2020г. 

 

 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. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: 

Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 

2019/ 2020  година в общинските училища на територията на Община Кубрат. 

Докладва: Орхан Мехмед – В.И.Д. кмет на Община Кубрат 

 

В.И.Д кмет на общината – г-н Орхан Мехмед прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим, г-н Мехмед! Г-жо Арифова, нека да чуем 

становището на двете съвместни комисии. Заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

 По точка трета членовете на двете постоянни комисии подкрепят 

предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 



ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вашето становище. 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

 Двете комисии изразяват положително становище относно внесеното 

предложение и предлагат приемането му. 

 Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване? Не виждам 

такива. Гласуването е поименно... 

Проведе се поименно гласуване: 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 633 

Съгласно чл.280, чл.282 и чл.294 от Закона за предучилищното и училищно 

образование държавният и общинските бюджети осигуряват финансирането  на 

дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния 

достъп и подкрепа за личностно развитие;  развитие  на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно 

развитие; изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

 

Мотиви за предложението: 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед отсъства 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман възд. се 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



Броят на учениците в паралелките на учебните заведения се определя, съгласно 

приложение № 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование на МОН. Минималният брой за 

паралелка в начален курс е 16 ученици, за среден курс - 18 ученици. Обучението в 

самостоятелна паралелка под този норматив се допуска с разрешение на финансиращия 

орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.  

Разрешението се издава по мотивирано искане на директора на съответното 

училище,   към което се прилага становище на началника на РУО гр. Разград. С писмо                                    

вх. № УД-02-17-1027/05.09.2019г. РУО град Разград подкрепя мотивираното искане на 

директорите на училища от Община Кубрат.  

 Съгласно единни разходни стандарти, одобрени  от Министерския съвет  с                    

РЕШЕНИЕ  № 776 от 30.10.2018г. за изменение на Решение № 277 на Министерския 

съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2019 г., стандарта за издръжка на един ученик 

в е 1 611 лв. 

Минималният размер на допълнителните средства за маломерна паралелка се 

определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на 

учениците в паралелка се умножи с  не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за 

ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на 

неспециализираните училища е до 40 ученици – 644 лв. и не по-малко от 20 на сто от 

размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII 

клас на неспециализираните училища и на училищата по културата и по изкуствата е от 

41 до 80 ученици – 322 лв.; 

Минималният размер на допълнителните средства за маломерна паралелка от два 

класа се определя, не по-малко от 60 на сто от размера на стандарта за ученик, когато 

общият 

брой на учениците в паралелките в I - VII клас на неспециализираните училища и във 

всички класове на специалните училища е до 40 ученици – 966 лв. и  не по- малко от 40 

на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките 

в I - VII клас на  неспециализираните  училища  и  във  всички  класове  на  специалните  

училища  е  от      41 до 80 ученици- 644 лв. . 

Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения 

в    ал. 6 и ал.5, т. 2 и 3 на приложение № 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование (т.е. общия 

брой на учениците във всички паралелки е над 80) допълнителни средства извън 

определените по единни разходни стандарти се осигуряват по преценка на 

финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се 

определя от финансиращия орган. 

 

За учебната 2019/2020 година, по искане на директора на съответното училище са 

предложени следните маломерни паралелки и слети класове: 

 

Училище Клас Брой Брой 

  паралелки ученици 

ОУ"Св. Климент" с.Юпер I  1 маломерна  9 



 II - ІV 1 слята 

маломерна  

7 

 ІІІ 1 маломерна 7 

 V - VІ 1слята 

маломерна  

12 

 VІІ 1 маломерна  5 

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Сеслав I 1 маломерна 6 

 ІІ - ІІІ 1слята 

маломерна  

11 

 ІV 1 маломерна  11 

 V  1 маломерна   10 

 VІ - VІІ 1слята  

маломерна 

10 

ОУ" Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци І-ІV 1слята  

маломерна  

4 

 II -IІІ 1слята  

маломерна  

5 

 VІ 1 маломерна  8 

 V -VII 1слята 

маломерна  

8 

ОУ”Н. Вапцаров” с. Севар I 1 маломерна 9 

 IІ 1 маломерна 13 

 ІІІ 1 маломерна 10 

 ІV 1 маломерна 8 

 V 1 маломерна 11 

 VI 1 маломерна 16 

 VII 1 маломерна 10 

ОУ”В. Левски” с. Беловец I 1 маломерна 6 

 ІІ 1 маломерна 7 

 ІІІ 1 маломерна 15 

 ІV 1 маломерна 10 

 V 1 маломерна 16 

 VІ 1 маломерна   14 

 VІІ 1 маломерна   13 

ОУ”Св. Паисий Хилендарски” с. Равно I - ІІІ 1слата  

маломерна  

5 

 ІІ -ІV 1слята 

маломерна  

6 

 

 Предвид гореизложеното, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. На основание чл. 17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68 ал.1,т.2 т.3 и 

чл.69, от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 



училищното образование на МОН разрешава за учебната 2019/2020 година маломерни и 

слети класове в общинските училища, както следва: 

 

Училище Клас Брой Брой 

  паралелки ученици 

ОУ"Св. Климент" с.Юпер I  1 маломерна  9 

 II - ІV 1 слята маломерна  7 

 ІІІ 1 маломерна 7 

 V - VІ 1слята маломерна  12 

 VІІ 1 маломерна  5 

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Сеслав I 1 маломерна 6 

 ІІ - ІІІ 1слята маломерна  11 

 ІV 1 маломерна  11 

 V  1 маломерна   10 

 VІ - VІІ 1слята  маломерна 10 

ОУ" Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци І-ІV 1слята  маломерна  4 

 II -IІІ 1слята  маломерна  5 

 VІ 1 маломерна  8 

 V -VII 1слята маломерна  8 

ОУ”Н. Вапцаров” с. Севар I 1 маломерна 9 

 IІ 1 маломерна 13 

 ІІІ 1 маломерна 10 

 ІV 1 маломерна 8 

 V 1 маломерна 11 

 VI 1 маломерна 16 

 VII 1 маломерна 10 

ОУ”В. Левски” с. Беловец I 1 маломерна 6 

 ІІ 1 маломерна 7 

 ІІІ 1 маломерна 15 

 ІV 1 маломерна 10 

 V 1 маломерна 16 

 VІ 1 маломерна   14 

 VІІ 1 маломерна   13 

ОУ”Св. Паисий Хилендарски” с. Равно I - ІІІ 1слята  маломерна  5 

 ІІ -ІV 1слята маломерна  6 

 

 

 

2. На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.68, ал.4 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН необходимите допълнителни средства, извън определените по 

единни разходни стандарти, за обезпечаване на учебния процес в училищата с 

маломерни паралелки и маломерни паралелки от два класа слети в размер на 118 818 лв. 

да се осигурят от собствените приходи на съответните училища, както следва: 



2.1. За ОУ „Св. Климент” с. Юпер, средства в размер на  34 454 лв.  ; 

2.2. За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сеслав, средства в размер на 16 422 лв.; 

2.3. За ОУ „Н. Вапцаров” с.Бисерци, средства в размер на 36 386 лв.; 

2.4. За ОУ „Н. Вапцаров” с. Севар, средства в размер на 13 202 лв.; 

2.5. За ОУ „ Св. Паисий Хилендарски” с. Равно, средства в размер на 18 354 лв. 

 

3. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА  във връзка с чл. 59 от  Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН: 

Общински съвет-Кубрат разрешава функционирането на групи под минимума, 

както следва: 

1група  в ДГ“Слънчо“ с.Бисерци, база с.Звънарци-6деца 

1група  в ДГ“Щастливо детство“гр.Кубрат, база  с.Равно-8деца 

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 

ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес и осигуряване на нормалното и 

непрекъснато функциониране на училищата на територията на Община Кубрат за 

стартиралата учебна 2019/2020г. 

 

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. 

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

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

изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение 

подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния 

кодекс.                

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – 1 (един). 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 

Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот. 

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

Заместник-кметът на общината – г-жа Женифер Пойраз прочете предложението за 

решение. (Приложено е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви! Колеги, нека да чуем становищата на 

комисиите. Г-жо Арифова, заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 



Относно точката комисиите изразяват положително становище относно 

удължаване срока на договор за наем за общински жилищен имот. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов нека да чуем и Вас. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете и на нашите две комисии изразяват положително становище 

относно удължаване срока на договор. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказване по точка 

четвърта от дневния ред?  Не виждам такива. Гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 634 

 На  09.09.2013 г. е сключен договор за отдаване под наем на общинско жилище в 

гр.Кубрат, ул.“Генерал Гурко“ №1, вх.Г, ет.5, ап.79, с ид. 40422.505.1668.1.79 по КК и 

КР на града с Алла Петруня, със срок от 09.09.2013г. до 09.09.2016г. . Договора е вписан 

под №223, том.3, вх.рег. №3803 от 18.09.2019г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед отсъства 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



 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 09.09.2016г., с който е удължен срока с 

3 години – до 09.09.2019г. Сключеният Анекс е вписан под вх. рег. №3237, том 3, акт. 

№125 от 20.09.2016г. в Служба по вписванията гр.Кубрат. 

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

Петруня със Заявление с вх. №ОС–03–03–18 от 09.09.2019г. 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 и поради изтичане на срока за настаняване и 

подадена молба от наемател за продължаване на наемните правоотношения, както и на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал.1 от ЗОС и чл.12, ал.7 от Наредба №14 

за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища на Общински съвет-Кубрат, Общински съвет-Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Удължава срока на договора за наем на Алла Петруня – наемател на общинско 

жилище с ид. 40422.505.1668.1.79 в гр.Кубрат, ул.“Ген. Гурко“ №1, вх.Г, ап.79 с 2 години 

– до 09.09.2021г. 

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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: 

Безвъзмездно предоставяне на микробус от Община Кубрат – за нуждите на Център 

за специализирана образователна подкрепа-гр.Кубрат за учебната 2019/2020. 

Докладва: Орхан Мехмед - В.И.Д. кмет на Община Кубрат 

В.И.Д кмет на общината – г-н Орхан Мехмед прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол) 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Мехмед! Г-жо Арифова, нека да започнем с 

Вашето становище... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 

Относно точка пета комисиите единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение. 



Гласували:  „за”- 12, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Становището и на нашите две комисии е за приемането на предложеното 

решение. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси относно точка пета от дневния ред? 

Не виждам такива, гласуването отново е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване: 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 635 

 

 На 13.09.2019г. в деловодството на Община Кубрат е постъпила докладна записка 

от г-жа Мария Атанасова – Директор на Център за специализирана образователна 

подкрепа-гр.Кубрат/ЦСОП/ съгласно Заповед № РД 16-224/11.09.2019г. с вх. № УД-03-

07-137/13.09.2019г., относно предоставянето на  микробус за нуждите на ЦСОП за 

извозване на ученици със специални образователни потребности за учебната 

2019г./2020г.. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Али Сюлейман за 

2 Анатоли Антонов за 

3 Бахтишен Османова за 

4 Беркант Мехмед за 

5 Билял Ахмед отсъства 

6 Душка Петрова за 

7 Ерсин Ахмед за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ива Димитрова за 

10 Майрям Апти за 

11 Милена Йорданова за 

12 Мюрсел Мюрсел за 

13 Наил Адил за 

14 Нурджихан Арифова-Мехмед за 

15 Павлин Петров за 

16 Пламен Петров за 

17 Сашко Минков за 

18 Хамза Чакър за 

19 Хюсеин Карасюлейман за 

20 Хюсеин Юмеров за 

21 Юзджан Фейзи за 



 Това налага спешното разглеждане на въпроса от Общински съвет-гр.Кубрат, тъй 

като учебната 2019/2020г. започна на 16.09.2019г. 

 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 безвъзмездно да предостави-микробус 

„Мерцедес Вито“с рег.№ РР 53 81 АС за нуждите на Центъра за специализирана 

образователна подкрепа-гр.Кубрат за учебната 2019/2020г. /до 30.06.2020г.-

включително/. 

2. Във връзка с т.1 от настоящото Решение, Общински съвет-Кубрат, задължава 

Директора на Центъра за специализирана образователна подкрепа-гр.Кубрат, да 

поеме всички разходи по поддръжка  и експлоатация на предоставеното моторно 

превозно средство. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, 

ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на ученици със специални 

образователни потребности. 

 

 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 поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: 

Избор на временно изпълняващи длъжността -кмет на Община Кубрат и кметове 

на кметства по населени места за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до 

полагане на клетва от новоизбраните кметове. 

Докладва: Хюсеин Юмеров - Председател на Общински съвет-Кубрат 

Председателят на Общинският съвет – Кубрат - Хюсеин Юмеров прочете 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Арифова, заповядайте... 

 

Становища на постоянните комисии: 

НУРДЖИХАН АРИФОВА-МЕХМЕД (Прочете становището на ПКЕИРБФ и 

ПКСДОЗКСВ от съвместното им заседание): 



Относно точка шест комисиите подкрепят избирането на Орхан Мехмед - 

зам.кмет за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Кубрат,  за времето 

от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет 

на Община Кубрат.  

 Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

Г-жа Нурджихан Арифова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

Становището на комисиите по останалите точки по предложението за 

решение също е положително. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма , „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Антонов, нека да чуем и Вас. 

 

АНАТОЛИ АНТОНОВ (Прочете становището на ПКЗЕОРМС и ПККУСДОСЕ от 

съвместната им комисия): 

Членовете и на нашите две комисии подкрепят избирането на Орхан Мехмед - 

зам.кмет за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Кубрат,  за времето 

от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет 

на Община Кубрат. Комисията предлага да се добави и настоящият адрес на г-н 

Мехмед, който е следният: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I”№11, ет.4, ап.10.  

 Гласували:  „за”- 11, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

Г-жа Нурджихан Арифова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

Комисиите единодушно подкрепят останалите точки по докладната записка. 

Гласували:  „за”- 12, „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Антонов! Колеги, въпроси други предложения?  

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ: Ние сега... ако може г-н Председател, че нещо не разбрахме...Ние 

назначаваме от 25 октомври до встъпване в длъжност новите кметове. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, до полагане на клетва... 

 

ПАВЛИН ПЕТРОВ: А до 25 октомври кои са? 

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА (Гл. юрисконсулт на Община Кубрат): Кмета на Общината 

и кмета на кметството назначават със Заповед до края на мандата, който се счита 25 

октомври. За общински съветник, той може да си работи, но не трябва в работно време 

да участва в предизборни агитации. 

 

Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Но може да бъде временно изпълняващ 

длъжността кмет? 

 

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА (Гл. юрисконсулт на Община Кубрат): Да. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може да бъде. 



 

Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Вярвам, че сте го проверили. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В работно време няма да агитирате, г-н Мехмед. Колеги, моля 

да гласуваме отделните точки по докладната записка. 

 

Проведе се гласуване 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 636 

 С Указ № 163 от 10.07. 2019 г. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) и на основание чл.4 от 

ИК, президентът на Р.България е насрочил изборите за общински съветници и кметове, 

да се проведат на 27.10.2019г. 

 Съгласно Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г., приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. на ЦИК и на основание 

чл.414, ал.3 от ИК: „Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи“ не по-

късно от 32 дни преди изборния ден 24.09.2019 г. 

 С промяната в ЗМСМА от 2016г., текстът на чл.42, ал.8, придоби следната 

редакция: „Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани 

като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на 

мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, 

кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира 

при условията на ал. 6, изречения второ и трето.“ 

 В т. 46 от свое  Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. ЦИК е определил: „За времето, 

в което  кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск по т.45, за 

временно изпълняващ длъжността кмет определя един от заместник-кметовете. 

т.45 от същото решение гласи: „Кандидатът за кмет на община, район или кметство, 

който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен 

или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или 

платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване 

на резултатите от изборите.“ 

 В тази връзка е постъпило писмо с вх.№ УД-01-09-28/19.09.2019г. на ЦИК до  

председателите на Общинските съвети, с допълнително разяснение, според което, в 

случаите, в които действащ кмет е регистриран за кандидат за кмет на община, район 

или кметство, за времето, в което е в отпуск/от деня, следващ решението за регистрация 

в ОИК до обявяване на резултатите/, той определя със своя заповед за временно 

изпълняващ длъжността кмет един от заместник-кметовете на общината, а за кмет на 

кметство съответното лице, което ще изпълнява функциите на кмет на кметство. 

 Общинският съвет не по-късно от 18 октомври 2019г.-седем дни преди края на 

мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община, район или 

кметство за времето от края на мандата - 25 октомври 2019г. до полагане на клетва от 



новоизбрания кмет. 

 От своя страна Кметът на Община Кубрат в изпълнение на чл.39, ал.2 от ЗМСМА 

е определил за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Кубрат-Орхан 

Мехмед - зам.-кмет на Община Кубрат, а кметовете на кметства съответните длъжностни 

лица, които да ги заместват и са депозирали отпуските си. 

 В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 42, ал.8 от ЗМСМА, във връзка 

с Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, Общинският съвет – Кубрат  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Избира Орхан Мехмед зам.кмет, с ЕГН:**********, постоянен адрес: с. Тетово, 

община Русе, област Русе, ул. „Бузлуджа“ №10 и наст. Адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз 

Борис I”№11, ет.4, ап.10, за временно изпълняващ длъжността кмет на Община 

Кубрат,  за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет на Община Кубрат. 

2. Избира Есин Мехмедова, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Беловец, 

община Кубрат, област Разград, ул. „Ст. Караджа“ № 2А, за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Беловец, за времето от края на мандата 25 октомври 

2019г.  до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Беловец. 

3. Избира Ефрумие Ахмедова, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Бисерци, 

община Кубрат, област Разград, ул. „Ю. Гагарин“ № 21, за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Бисерци, за времето от края на мандата 25 октомври 

2019г.  до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Бисерци. 

4. Избира Гюлюмсер Сюлейманова, с ЕГН:7110315038 и постоянен адрес: с. 

Горичево, община Кубрат, област Разград, ул. „Лудогорие“ № 33, за временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство Горичево, за времето от края на мандата 

25 октомври 2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство 

Горичево. 

5. Избира Нефисе Фетова, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Кубрат, ул. 

„Генерал Гурко“ № 1, вх. В, ет.3, ап.51, за временно изпълняващ длъжността кмет 

на кметство Задруга, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г.  до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет на кметство Задруга. 

6. Избира Айтен Хюсеинова, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Звънарци, ул. 

„Ангел Кънчев“ № 6, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

Звънарци, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет на кметство Звънарци. 

7. Избира Емел Ремзиева, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Медовене, ул. 

„Райна Княгиня“ №8, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

Медовене, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет на кметство Медовене. 



8. Избира Фатме Юсеин, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Мъдрево, ул. 

„Здравец“ №3, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мъдрево, за 

времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет на кметство Мъдрево. 

9. Избира Наалян Сали, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Равно, община 

Кубрат, област Разград, ул. „Бачо Киро“  № 6, за временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство Равно, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г.  до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Равно. 

10. Избира Севгинар Шукри с ЕГН: **********, постоянен адрес: с. Савин, ул. 

„Перущица“  № 9, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Савин, 

за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет на кметство Савин. 

11. Избира Нихал Кедикова, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Севар, община 

Кубрат, област Разград, ул. „Мургаш“ № 9, за временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство Севар, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Севар. 

12. Избира Гьонюл Хасан, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Сеслав, община 

Кубрат, област Разград, ул.  „Ал. Стамболийски“ № 36, за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Сеслав, за времето от края на мандата 25 октомври 

2019г.  до полагане на клетва от новоизбрания кметски наместник на с. Сеслав. 

13. Избира Синан Хасанов, с ЕГН: ********** и постоянен адрес:с. Точилари, ул. 

„Добруджа“ №10, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

Точилари, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет на кметство Точилари. 

14. Избира Пенка Тодорова, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Юпер, община 

Кубрат, област Разград, ул. Отец Паисий № 9, за временно изпълняващ длъжността 

кмет на кметство Юпер, за времето от края на мандата 25 октомври 2019г. до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Юпер. 

15. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение 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. 

 Гласували по т.1 на решението: „за” – 18 (осемнадесет), „против” – 1 (един), 

„въздържал се” – няма. 

 Г-жа Нурджихан Арифова не гласува, съгл. чл.37 от ЗМСМА. 

 

 Гласували по точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на решението: 

„за” – 20 (двадесет), „против” – няма, „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: В точка Разни сме, ако имате въпроси, питания... Ако няма 

такива, неизбежно е да не отбележим един факт, който се случи скоро и всички се 

запознахте дълбоко, може би без да имате и съответният документ, но се разпространява 

бързо самото решение на Арбитражен съд-Варна от 04.09.2019г. Колеги, ще бъда кратък. 

От исковете на г-н Борисов, които са многобройни и сумата, която достига близо 

4 500 000лв., Община Кубрат съумя с добра организация и добра работа, както на 

общинска администрация, от страна на кмета, благодарение и в частност на ОбС-Кубрат 

да приключим с г-н Борисов и той да няма никакви бъдещи претенции към Община 

Кубрат, и даже в самото решение окончателно да плати 91 000 лв. относно разноските по 

делото.  Доскоро изпълняващия длъжността кмет на Община Кубрат е сред нас. Ако иска 

може да внесе допълнителна яснота точно как се случи, но Вие всички знаете, че борбата 

беше жестока и тези 4 500 000 лв. да допринесат много голяма вреда на Община Кубрат, 

но това не се случи. Въпреки всички спекулации, които се чуваха, че това нещо е 

обречено и няма как да се справим с този проблем, въпреки това ние успяхме и 

изчистихме ... няма да използвам епитет, който не е присъщ за тази зала. Благодаря на 

всички, които подкрепиха да се случи това. Ще дам накратко думата на г-н Алкин Неби. 

Заповядайте! 

АЛКИН НЕБИ: Уважаеми В.И.Д кмет, уважаеми зам.-кмет, уважаеми председател, 

уважаеми общински съветници, тук е мястото да благодаря на Общинския съвет. Аз 

благодарих на администрацията, но Общинският съвет много помогна. Вие бяхте плътно 

зад гърба на кмета, тези, които гласуваха правилните решения. Много Ви благодаря, 

защото без Вашата подкрепа наистина Община Кубрат нямаше да успее. Да преживяхме 

много. 2-3 седмици кризисни, запори, три пъти пред продан бяха клуба на ПП „БСП“, 

клуба на ПП „ГЕРБ“, клуба на ПП „ДПС“, контейнерите бяха пред продан, 3 общински 

жилища, бяха пред продан, но въпреки всичко ние съумяхме... 3 пъти платихме по 50 000 

лв. гаранция, изкарахме обезпечителна заповед. Тези 150 000лв. са върнати на Община 

Кубрат, защото те са гаранция, не е държавна такса. Последното от Окръжен съд-Варна 

гаранция 50 000лв. и нея си я върнахме и както каза г-н Юмеров, в момента фирма „ЕКО 

2015“ ни дължи 91 293 лв. разходи по делото, като имаме уверение до края на месеца или 

до десето число на другия месец ще имаме обезпечителна заповед срещу това лице. 

Просто ролите се смениха, в момента ние сме доминираща страна. Община Кубрат 



спечели, спечелиха жителите на Община Кубрат. Отново доказахме целия екип, че ние 

работим за жителите на Община Кубрат. Още веднъж Ви благодаря! До нови успехи! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако нямате други въпроси, позволете ми да закрия 

заседанието на Общински съвет-Кубрат и да направим обща снимка долу на стъпалата. 

Благодаря Ви! 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

    

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                  

     КУБРАТ:    /П/ 

          / ХЮСЕИН  ЮМЕРОВ / 

 

     ПРОТОКОЛИСТ:     .............../п/................. 

              / Х. Топал / 


