ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
П
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№ 23
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 31.08.2021 г. /вторник/ в
14:00 часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано
съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация /Мандат 2019 г.-2023 г./.
Присъстваха: 20 общински съветници.
Отсъства: Веселин Алеков.
Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз - зам.кмет на Община Кубрат, служители от Общинска администрация – гр. Кубрат,
кметове на кметства, граждани и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми Заместник - кмет на Община Кубрат,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми представители на общинската администрация,
Уважаеми граждани на Община Кубрат,
Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат,
което се състои на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/. В залата присъстват 19 /деветнадесет/ общински
съветници. Имаме нужния кворум за вземане на законови решения. Преди да преминем
към дневния ред, както знаете бяха ви разпратени две допълнителни точки по имейлите
и бяха разгледани в съвместните комисии, които се състояха в петък и има становища
за тях. Който е съгласен с така предложения проект на дневен ред за днешното
заседание, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
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Общинският съвет - Кубрат, с 19 /деветнадесет/ гласа „За”, „Против” – няма,
„Въздържал се” - няма, прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Приемане отчета за дейността на Общински съвет – гр.
Кубрат и неговите комисии за периода от месец януари
2021 г. до месец юни 2021 г.

2.

Продажба на поземлени имоти на собствениците на Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
законно построени сгради в селата Мъдрево и Точилари.

3.

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

4.

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от
Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет,
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав –
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Алкин Неби – Кмет
Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с на Община Кубрат
бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на
първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на
отчетна група Бюджет).

5.

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от
Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет,
на Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване
към обслужващо звено за оперативно управление и
финансово осигуряване на функция „Образование“– Алкин Неби – Кмет
второстепенен разпоредител с бюджет към Община на Община Кубрат
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).

6.

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от
Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, Алкин Неби – Кмет
на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – второстепенен на Община Кубрат
разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне

Хюсеин Юмеров –
Председател на ОбС
– Кубрат
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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).

7.

Прехвърляне на дълготрайни материални активи от
Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет,
на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен
разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне Алкин Неби – Кмет
на активи от един разпоредител с бюджет на друг на Община Кубрат
разпоредител с бюджет в системата на първостепенния
разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група
Бюджет).

8.

Образуване на нови поземлени имоти – общинска Алкин Неби – Кмет
на Община Кубрат
собственост в землището на Кубрат.

9.

Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги Алкин Неби – Кмет
при Община Кубрат.
на Община Кубрат

10.

Удостояване с награда „За принос в развитието на Алкин Неби – Кмет
международните връзки на община Кубрат“.
на Община Кубрат

11.

Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния
Алкин Неби – Кмет
брой ученици за учебната 2021/2022 година в общинските
на Община Кубрат
училища на територията на Община Кубрат.

12.

Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 и
ал., ал. 2 и 3 от Постановление № 408 от 23 декември 2020
Алкин Неби – Кмет
г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
на Община Кубрат
България за 2021 г. на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищно образование.

13.

РАЗНИ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги. Дневният ред е приет. По първа точка докладвам
аз. Първа точка, относно: Приемане отчета за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат
и неговите комисии за периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г.
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ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Приемане отчета за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за
периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС – Кубрат
Председателят на ОбС - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, да чуем становища на комисиите, които заседаваха.
Господин Байрактаров – да чуем вашето становище на Комисията по евроинтеграция,
икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности,
образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
Добър ден и от мен! По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните
комисии подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане
отчета за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от
месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем на двете
съвместни комисии - на Комисията по координация и управление на стопанските дейности,
общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика,
обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС).
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Добър ден на всички и от мен! По точка първа от дневния ред: Членовете на
постоянните комисии подкрепят така направеното предложение за решение, относно:
Приемане отчета за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за
периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи да вземат отношение,
становища, препоръки? Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение,
колеги, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 270
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Председателят на Общински съвет изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии,
който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по
ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат
2019 г.-2023 г./.
Представеният отчет обхваща периода от месец януари 2021 г. до месец юни
2021 г. включително. В него са представени статистически данни за първото
шестмесечие на 2021 г., свързани както с проведените заседания на Общински съвет,
така и на постоянните комисии към него, приетите решения и обобщена информация
относно дейността на Общинския съвет – гр. Кубрат.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите
комисии за периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г. включително.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от гласуването: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С деветнадесет гласа „За“, точка първа е приета. Само
няма как да не отбележа, да не останат колегите с впечатление, че ... беше отправена лека
корекция, която беше от г-н Бедиханов, нали така? В комисии. Но по-напред в
заключението става въпрос, че след повторното гласуване на тези Решения, не са върнати и
затова и в становищата не е отбелязано. Преминаваме към точка втора от дневния ред.
Докладва: г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Относно: Продажба на поземлени имоти
на собствениците на законно построени сгради в селата Мъдрево и Точилари.
Заповядайте, г-н Неби!

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Продажба на поземлени имоти на собствениците на законно построени сгради в селата
Мъдрево и Точилари.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Първо да се извиня за закъснението. Уважаеми г-н Председател
на Общински съвет, Уважаеми Заместник – кмет, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми
Кметове по населени места, Уважаеми граждани.
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на
комисиите! Господин Байрактаров, становища на двете комисии, които заседаваха Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Продажба на
поземлени имоти на собствениците на законно построени сгради в селата Мъдрево и
Точилари.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение, относно: Продажба на
поземлени имоти на собствениците на законно построени сгради в селата Мъдрево и
Точилари.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали след среща в
постоянните комисии? Не виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по
списък...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 271
Бехидже Мехмед и Мехмед Мехмед са собственици на построена жилищна
сграда в общински поземлен имот в с. Мъдрево, ул. Дели Орман № 59, представляващ
урегулиран поземлен имот №XVI-435 (римско шестнадесет, тире, арабско
четиристотин тридесет и пет) от кв. 23 по ПУП на с. Мъдрево одобрен със заповед №
763 / 1987 г., с площ 789 (седемстотин осемдесет и девет) кв.м. За общинския поземлен
имот в с. Мъдрево има съставен АЧОС № 919 от 02.07.2002 г., вписан под № 46, том 4,
дело № 680 от 2002 г. на Служба по вписванията гр. Кубрат. За жилищния имот има
договор от 29.08.1972 г. за отстъпено право на строеж. Правото на собственост върху
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сградата със застроена площ от 84 (осемдесет и четири) кв.м. в полза на посочените
лица е признато с Решение на Кубратския районен съд № 260000 от 08.01.2021 г.
На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал. 1 от
Наредба 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост е постъпило Заявление с вх.№УД-02-21-988 / 20.07.2021 г. от
собствениците на построената в имота жилищна сграда с искане за закупуване на
земята, върху която са построени сградите.
Реджеб Местан е собственик на построена жилищна сграда в общински
поземлен имот в с. Точилари, ул. Здравец № 4, представляващ урегулиран поземлен
имот №II–126 (римско две, тире, арабско сто двадесет и шест) от кв.11 по ПУП на с.
Точилари одобрен със заповед №1161 / 1989 г., с площ 1383 (хиляда триста осемдесет и
три) кв.м. За общинския поземлен имот в с. Точилари има съставен АЧОС №682 от
24.07.2001 г. вписан под №95, том VII, вх.рег. №2251 от 2001 г. на Служба по
вписванията гр. Кубрат. За жилищния имот има договор от 06.04.1983 г. за отстъпено
право на строеж. Правото на собственост върху сградата със застроена площ от 64
(шестдесет и чети) кв.м. в полза на посоченото лице е видно от Нотариален акт №103
том I дело №210/1983г. Приложено е и Удостоверение за идентичност на имената с
изх.№10-00-39 от 02.08.2021 г.
На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 43 ал. 1 от
Наредба 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост е постъпило Заявление с вх.№УД-02-21-1092 от 30.07.2021 г. от
собственика на построената в имота жилищна сграда с искане за закупуване на земята,
върху която е построена сградата.
Описаните по - горе два имота не са включени за продажба в Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г.
Изготвени са пазарни оценки от оценител на имоти със сертификат за
оценителска правоспособност, рег.№ 100101710 от 23.08.2010г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 3а, ал. 2
от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещиобщинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
1.1 Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Кубрат за 2021 г. приета с Решение № 177 по Протокол № 15 от
27.01.2021 г., като включва в раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО
ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД
НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В
КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
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ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ,
ДАРЕНИЯ,
БУКВА „Б“ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРОДАДЕ, следния имот общинска собственост:
1.1.1 с. Мъдрево, ул. Дели Орман № 59, представляващ урегулиран поземлен
имот №XVI-435 (римско шестнадесет, тире, арабско четиристотин
тридесет и пет) от кв.23 с площ 789 кв.м. на собствениците на
построените в имота сгради.
1.1.2 с. Точилари, ул. Здравец №4, представляващ урегулиран поземлен имот
№II–126 (римско две, тире, арабско сто двадесет и шест) от кв. 11 по
ПУП на с. Точилари одобрен със заповед №1161 / 1989 г., с площ 1383
(хиляда триста осемдесет и три) кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска
собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ
2.1 Да се продаде на Бехидже Мехмед и Мехмед Мехмед недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 919 от 02.07.2002 г., представляващ
урегулиран поземлен имот №XVI-435 (римско шестнадесет, тире, арабско
четиристотин тридесет и пет) от кв. 23 с площ 789 (седемстотин осемдесет и девет)
кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед №763 / 1987 г., с административен адрес
с. Мъдрево, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. Дели Орман № 59, трайно предназначение
на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване,
на цена от 3 897,67 (три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева, 67 ст.) лв. и
включено в цената ДДС в размер на 477,67 (четиристотин седемдесет и седем лева,
67ст.) лв. изчислен на основание чл. 45, ал. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗДДС.
2.2
Да се продаде на Реджеб Местан недвижим имот - частна общинска
собственост, актуван с АЧОС № 682 от 24.07.2001 г., представляващ урегулиран
поземлен имот №II–126 (римско две, тире, арабско сто двадесет и шест) от кв.11 по
ПУП на с. Точилари одобрен със заповед №1161 / 1989 г., с площ 1383 (хиляда триста
осемдесет и три) кв.м., с административен адрес с. Точилари, общ. Кубрат, обл.
Разград, ул. Здравец № 4, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин
на трайно ползване: ниско жилищно застрояване, на цена от 4 009,15 (четири
хиляди и девет лева, 15 ст.) лв. и включено в цената ДДС в размер на 599,15 (петстотин
деветдесет и девет лева, 15 ст.) лв. изчислен на основание чл. 45, ал. 1 и ал. 5, т. 1 от
ЗДДС.
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2.3 Задължава Кмета на община Кубрат да издаде заповед и сключи договор за
продажба на имота със собствениците на построената в него жилищна сграда.
3. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се
използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и
техническа инфраструктура на територията на съответното населено място - чл. 52, ал.
5, т. 1. от ЗМСМА.
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 след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 19 /деветнадесет/ гласа „За“, точка втора от дневния ред е приета,
колеги. Преминаваме към следваща от дневния ред - трета точка. Относно: Удължаване
срок на договор за наем за общински нежилищен имот, както стана ясно в комисии.
Докладва: Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Удължаване срок на договор за наем за общински нежилищен имот.
Докладва: Женифер Пойраз – Зам.-кмет на Община Кубрат
Зам.-кметът на Община Кубрат – Женифер Пойраз прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Господин Байрактаров, становища на комисиите Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
11 / 61

По точка трета от дневния ред:
Вносител г-жа Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат.
Докладва г-н Алкин Неби – кмет на община Кубрат.
Кметът на Община Кубрат – г-н Неби, направи едно уточнение във връзка със
заглавието на точката, като предложи то да се коригира. Вместо „Удължаване срок
на договор за наем за общински жилищен имот“, точката следва да бъде със следното
съдържание: „Удължаване срок на договор за наем за общински нежилищен имот“.
Предложението се подложи на гласуване:
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, с така
предложената корекция.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, нека да чуем и вашето
становище на двете комисии - на Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност,
етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС). Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка трета от дневния ред:
Вносител г-жа Женифер Пойраз – зам.-кмет на Община Кубрат.
Докладва г-н Алкин Неби – кмет на община Кубрат.
Кметът на Община Кубрат – г-н Неби направи едно уточнение във връзка със
заглавието на точката, като предложи то да се коригира. Вместо „Удължаване срок
на договор за наем за общински жилищен имот“, точката следва да бъде със следното
съдържание: „Удължаване срок на договор за наем за общински нежилищен имот“.
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Предложението се подложи на гласуване:
По точка трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение, с така
предложената корекция.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Борисова! Колеги, въпроси, желаещи за
изказвания по точка трета от дневния ред? Не виждам такива. Гласуването е поименно...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 272
На 01.10.2015г. е сключен договор за отдаване под наем на част от имот
общинска собственост, находящ се в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Иван
Асен II“ № 4, представляваща стая № 4 с площ 12,00 кв.м., разположена в
североизточната част на първия етаж във вход „Б“ на двуетажна масивна сграда с
идентификатор 40422.505.1419.1 по КК и КР на гр. Кубрат одобрени със заповед №РД18-51 / 27.07.2009г. с Мариана Николова. Договорът е вписан под № 20, том 4, вх.рег.
№3832 от 02.10.2015 г.
На основание чл. 17, ал. 4 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет Кубрат е
сключен анекс за удължаване на срока на договора с 3 години – до 01.10.2021 г., вписан
под вх. рег.№ 2570, Акт № 241, том 2 от 01.10.2018 г.
Позовавайки се на чл. 17, ал. 5 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат,
Мариана Николова със Заявление с вх. № ОСОП-01-11-129 от 07.06.2021 г. е поискала
удължаване на срока с още 4 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. 14, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал. 5 от Наредба №
4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Удължава срока на договора за наем на Мариана Николова – наемател на част
от имот общинска собственост, находящ се в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул.
“Иван Асен II“ № 4, представляваща стая № 4 с площ 12,00 кв.м., разположена в
североизточната част на първия етаж във вход „Б“ на двуетажна масивна сграда с
идентификатор 40422.505.1419.1 по КК и КР на гр. Кубрат одобрени със заповед №РД18-51 / 27.07.2009 г с 4 години – до 01.10.2025 г.
2. Възлага на Кмета на Община Кубрат да издаде заповед за удължаване срока на
договора за наем на наемателя по точка 1 и сключи анекс към договора.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка трета е приета с деветнадесет гласа „За“. Преминаваме към
точка четвърта. Относно: Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община
Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.
Сеслав – 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: г-н Неби - кмет на Община Кубрат. Заповядайте! Малко по-високо, няма как да
видя г-н Цонев, да!
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Ако може четвърта точка, пета точка, шеста точка и седма точка да
ги гласуваме анблок.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, има постъпило процедурно предложение. Понеже са
идентични, както ги коментирахме и на заседанията на постоянните комисии и вносителят
ще обобщи четирите предложения за решения, като посочи сумите и към кои е
разпределението като бюджет. И мисля, че няма пречка. Който е съгласен да ги гласуваме
анблок, моля да гласува...
Проведе се гласуване...
Резултати от гласуването: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. За по - експедитивна работа. Заповядайте г-н
Неби!

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен
разпоредител с бюджет, на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав – 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 Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
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ПО ТОЧКА ПЕТА:
По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за
оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“–
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 Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ПО ТОЧКА ШЕСТА:
По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – 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 Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ПО ТОЧКА СЕДМА:
По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
ОП „Социални услуги” 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 Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Колеги, в становищата, мисля че всички
гласувахме единодушно. Ако няма разминаване, да обобщите за четирите точки. Господин
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Байрактаров, становища комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо
развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точките четвърта, пета, шеста и седма: Членовете на постоянните комисии,
подкрепят така направеното предложение за решение.

По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав – 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).

По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за
оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“–
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).

По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ
„Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – 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).
По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП
17 / 61

„Социални услуги” 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).
Гласуване анблок на 4, 5, 6 и 7 точка:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, по същият начин да
чуем и вашето становище - на Комисията по координация и управление на стопанските
дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност,
етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка четвърта, пета, шеста и седма гласуването е анблок, както е по
комисии: Членовете на постоянните комисии, подкрепят така направеното
предложение за решение.

По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав – 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).

По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на
Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за
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оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“–
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).
По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ
„Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – 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).

По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Прехвърляне на дълготрайни
материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП
„Социални услуги” 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).
Гласуване анблок на 4, 5, 6 и 7 точка:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов, Невин
Мустафова.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Въпроси, колеги? Не виждам. Предлагам да
преминем към гласуване от четвърта точка до седма точка включително. То е поименно.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува...

Гласуване анблок на 4, 5, 6 и 7 точка:
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Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

/ По време на гласуване на точките от четвърта до седма точка включително в
залата пристига Д-р Денислав Белинов. Броят на присъстващите на редовното заседание
на Общински съвет – Кубрат общински съветници става общо 20 /двадесет/ /.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, Д-р Белинов! Понеже пристигнахте точно на
гласуването. Гласуваме от точка четвърта до седма включително, относно: Прехвърляне
на дълготрайни материални активи от Община Кубрат– първостепенен разпоредител
с бюджет към второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. Вашето
гласуване?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: „За“!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви!
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 273
Във връзка с изпълнението на проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез
приобщаване на уязвими групи", по ОПРЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР, през 2019 година
Община Кубрат е придобила компютър /лаптоп/ на стойност 646,80 лева. Същият е
предназначен за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав – второстепенен
разпоредител с бюджет към Община Кубрат и партньор при изпълнението на проекта.
С оглед целесъобразното и реално отчитане на посочения актив е необходимо същият
да бъде отписан от баланса на Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет,
и да бъде заведен в баланса на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав –
второстепенен разпоредител с бюджет. Прехвърлянето на актива от един разпоредител
с бюджет към друг разпоредител с бюджет ще се осъществи в рамките на системата на
първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна група Бюджет.

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 и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготраен
материален актив – компютър (лаптоп) с отчетна стойност 646,80 лева, от
Община Кубрат - първостепенен разпоредител с бюджет на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с. Сеслав – второстепенен разпоредител с бюджет към
Община Кубрат.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни
записвания при отписване на актива от баланса на първостепенния
разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав да извърши необходимите счетоводни
записвания при завеждане на актива в баланса на второстепенния
разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.

21 / 61

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 274
Във връзка с изпълнението на проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез
приобщаване на уязвими групи", по ОПРЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР, през 2019 година
Община Кубрат е придобила компютър /лаптоп/ на стойност 646,80 лева. Същият е
предназначен за нуждите на Детска градина „Първи юни“ с. Юпер, база - с. Сеслав,
която е част от детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо
звено за оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“ –
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат и партньор при
изпълнението на проекта. С оглед целесъобразното и реално отчитане на посочения
актив е необходимо същият да бъде отписан от баланса на Община Кубрат –
първостепенен разпоредител с бюджет, и да бъде заведен в баланса на детските градини
– на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и
финансово осигуряване на функция „Образование“– второстепенен разпоредител с
бюджет. Прехвърлянето на актива от един разпоредител с бюджет към друг
разпоредител с бюджет ще се осъществи в рамките на системата на първостепенния
разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна група Бюджет.
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 и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготраен
материален актив – компютър (лаптоп) с отчетна стойност 646,80 лева, от
Община Кубрат - първостепенен разпоредител с бюджет на Детски градини –
на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за оперативно
управление и финансово осигуряване на функция „Образование“–
второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат.
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2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни
записвания при отписване на актива от баланса на първостепенния
разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на
Дирекция „Специализирана администрация“ към Община Кубрат да
извърши необходимите счетоводни записвания при завеждане на актива в
баланса на второстепенния разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на
Министъра на финансите ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането
на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС
№ 14 от 30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.

Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 275
Във връзка с изпълнението на проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез
приобщаване на уязвими групи", по ОПРЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР, през 2019 година
Община Кубрат е придобила компютър /лаптоп/ на стойност 646,80 лева. Същият е
предназначен за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – второстепенен
разпоредител с бюджет към Община Кубрат и партньор при изпълнението на проекта.
С оглед целесъобразното и реално отчитане на посочения актив е необходимо същият
да бъде отписан от баланса на Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет,
и да бъде заведен в баланса на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – второстепенен
разпоредител с бюджет. Прехвърлянето на актива от един разпоредител с бюджет към
друг разпоредител с бюджет ще се осъществи в рамките на системата на
първостепенния разпоредител с бюджет и в рамките на отчетна група Бюджет.
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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 и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготраен
материален актив – компютър (лаптоп) с отчетна стойност 646,80 лева, от
Община Кубрат - първостепенен разпоредител с бюджет на ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ с. Севар – второстепенен разпоредител с бюджет към Община
Кубрат.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни
записвания при отписване на актива от баланса на първостепенния
разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на ОУ
„Н. Й. Вапцаров“ с. Севар да извърши необходимите счетоводни
записвания при завеждане на актива в баланса на второстепенния
разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 276
Във връзка с изпълнението на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания" по ОПРЧР 2014-2020 през 2019 година Община Кубрат е
придобила дълготрайни материални активи, както следва:
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1. Компютър с отчетна стойност 900,00 лв.
2. ЕКГ апарат с отчетна стойност 1 300 лв.
През 2020 година във връзка с изпълнението на проект №BG05M9OP001-2.1010034, процедура №BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания -Компонент 3", по ОПРЧР, Община Кубрат е придобила компютърна
конфигурация с отчетна стойност 1 096 лв. А през 2021 година са закупени (предимно с
целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.) 2 (два) броя климатици на обща
стойност 8 200 лева.
Придобитите дълготрайни материални активи са предназначени за нуждите на
Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с
бюджет към Община Кубрат. С оглед целесъобразното и реално отчитане на
посочените активи е необходимо същите да бъдат отписани от баланса на Община
Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, и да бъдат заведени в баланса на ОП
„Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет. Прехвърлянето
на активите от един разпоредител с бюджет към друг разпоредител с бюджет ще се
осъществи в рамките на системата на първостепенния разпоредител с бюджет и в
рамките на отчетна група Бюджет.
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 и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да прехвърли дълготрайни
материални активи, съгласно Приложение № 1, от Община Кубрат първостепенен разпоредител с бюджет на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат
– второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите счетоводни
записвания при отписване на активите от баланса на първостепенния
разпоредител с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да даде указания на Директора на ОП
„Социални услуги” гр. Кубрат да извърши необходимите счетоводни
записвания при завеждане на активите в баланса на второстепенния
разпоредите с бюджет, спазвайки указанията на Министъра на финансите
ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно Прилагането на Националните
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 от
30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организации.
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точките са приети. Преминаваме към осма
точка от дневния ред. Относно: Образуване на нови поземлени имоти – общинска
собственост в землището на Кубрат. Докладва: г-н Неби – кмет на Община Кубрат.
Заповядайте!

ПО ТОЧКА ОСМА:
Образуване на нови поземлени имоти – общинска собственост в землището на Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на
комисиите! Господин Байрактаров, становища на двете комисии, които заседаваха Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Образуване на нови поземлени
имоти – общинска собственост в землището на Кубрат.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Образуване на нови поземлени
имоти – общинска собственост в землището на Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така. Колеги, въпроси? Не виждам. Гласуването е
поименно.

Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 277
Община Кубрат е собственик на горски имот с идентификатор 40422.294.938 в
землището на гр.Кубрат, с площ 6 047, 745 дка. За имота има съставен АЧОС № 6908 от
24.04.2019 г.
Налице е заявен интерес от жител на община Кубрат, ползващ имота с договор за
наем, който изтича през следващата календарна година, за закупуване на имота с цел
разширяване на пчеларската дейността и създаване на траен поминък. Община Кубрат
може да предприеме мерки за образуване на горски имот от 1,6 дка., за да насърчи
пчеларството в региона. За осигуряване достъп до имота е целесъобразно да се нанесе
съществуващия горски път, който свързва имота с пътната мрежа с трайна настилка.
В тази връзка е възложен за изработване проект за делба.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
Общинският съвет - гр. Кубрат,
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отделяне от общински имот с идентификатор 40422.294.938
в землището на гр. Кубрат, с площ 6 047, 745 дка., трайно предназначение на
територията: Горска; начин на трайно ползване: смесена гора, за който има
съставен АЧОС №6908 от 24.04.2019г., вписан под №761 / 07.05.2019г., акт №
118, т. 3, д. 530, стр. 46593, на имот от 1.6 дка и път към него от 0,153 дка.
2. Задължава Кмета на Община Кубрат да извърши необходимите действия за
отделяне от общинския имот на самостоятелен такъв и въвеждане на
промените в службата по Геодезия, картография и кадастър – Разград.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 20 /двадесет/ гласа „За“ точка осма е приета, колеги. Преминаваме
към следваща от дневния ред. Относно: Създаване на съвет по въпросите на социалните
услуги при Община Кубрат. Докладва: г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги при Община Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, становища на
комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура,
спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка девета г-жа Нина Цонева - общински съветник в Общински Съвет –
Кубрат, направи предложение към Съвета по въпросите на социалните услуги при
Община Кубрат, да бъде включен още един член от ромски произход, като
представител на малцинствата.
Предложението се подложи на гласуване:
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 2;
„против“ – 4;
„въздържал се“ – 1;

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.
Предложението се отхвърли.
Точката се подложи на гласуване в първоначалния и вид.
По точка девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Създаване на съвет по въпросите
на социалните услуги при Община Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
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По точка девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Създаване на съвет по въпросите
на социалните услуги при Община Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 3;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Желаещи за изказване? Г-жо Цонева,
заповядайте!
НИНА ЦОНЕВА: Аз бих искала да отправя моето предложение още веднъж в момента.
Конкретното предложение относно състава на този Съвет да бъде включен и човек,
представител от малцинствата. Нямам предвид официален представител. Имам предвид найобикновен член в състава на институциите, до които сте изпратили такива писма. Нямам
предвид конкретен човек, конкретно име. Мотивацията ми за предложението съвсем
накратко: тези хора не са само потребители, сред тях има и много опитни, и способни, и
достойни хора, които имат и влияние в своите общности и биха били от изключителна полза
да бъдат в състава на този Съвет, с оглед функциите на Съвета, които представихте. В
предните точки, пък и не си спомням да сме имали сесия, в която да не се споменават думите
интеграция, приобщаване на малцинствата. И за да не е това само думи и да има действия,
мисля, че е добра идея да бъде включен представител от малцинствата.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, предвид гласуването, която се състоя на
постоянните комисии, разбира се, имате право на предложение, но не можем да пренебрегнем
факта, че тези хора ще ги забравят или ще се отнасят някак си пренебрежително с тези
малцинства, които споменаваме. Ширин Билял е член на Дирекцията „Социално
подпомагане“, би трябвало да регламентира закона и да го спазва, разбира се. И второто,
което е посочваме имена и представители. Увеличавайки бройката, нямаме име, повторно ще
трябва да вземаме решение на следващо заседание. Не знам, малко....
НИНА ЦОНЕВА: Но, аз мога да предложа много имена от хората, които познавам. но не
искам да подлагам хората на унижението, само заради факта, че аз съм ги предложила да ги
гласувате. Нека комисията по вероизповедания да ги види, нека от там да ги предложат. Аз
предложих някои от здравните медиатори – имаме двама доколкото знам. И в полицията има
представител, и в други..., и в болницата съм убедена, че има. Просто това е едно
предложение. Аз не съм казала, че членовете.., споменах ли, че членовете на тази комисия,
ще пренебрегнат малцинствата – не съм! И вие знаете, че аз съм права, защото след време
31 / 61

вероятно ще се наложи да промените, защото просто сте пропуснали. Моята забележка беше
съвсем добронамерена. Така че и да продължаваме да говорим, прочетете още веднъж
функциите на Съвета и ще видите, че съм права. Говорим за интеграция, говорим, а не се
изпълнява реално. Имена и хора – много! Аз в професията си на учител, познавам много
такива хора. Така че нека някой от вас да го предложи и да не подлагаме на унижение хората,
които нищо не подозират.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Г-н
предложението.

Гюрселов, заповядайте, като

изготвил

ОНУР ЗАЙКЪРОВ: Като изготвил докладната, мога да отговоря, че чл. 27 от Закона за
социалните услуги, точно и изрично гласи. Ние сме определили този състав като институции
на територията на Община Кубрат. Ако решим да включим от ромската общност, после
трябва да включим лица, които са родители на деца с увреждания. Трябва да включим
възрастни хора. Това все ще увеличи броя и състава на комисията. Според мене, тука е и г-н
Калинов и включен е като председател в комисията. И да включим здравните медиатори,
също са делегирани към Общината – те са пак част от общинската администрация. И затова
също има и представител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД. Здравните медиатори имат си член в
комисията от „МЛАЛ – Кубрат“. Добре. Здравните медиатори са към здравеопазването, имат
си член в комисията от „МБАЛ – Кубрат“. Не мога да разбера какъв е проблемът, да включим
и от ромската общност, след като имат член на дирекция „Социално подпомагане“. Запознат
е с техните потребности.
НИНА ЦОНЕВА: Защо си позволявате да изопачавате думите ми? Аз да съм казала, че има
проблем? Да съм обвинила, че някой от членовете на комисията няма да си върши работата?
Или вие приемате защитна позиция, само защото очаквате такава атака, може би? Моето
предложение е ясно и мотивирано, недейте да изопачавате и да правите физиономии, не ви
отиват!
ОНУР ЗАЙКЪРОВ: Аз не правя физиономии...

НИНА ЦОНЕВА: Правите!
ОНУР ЗАЙКЪРОВ: Просто ви казвам, че ако следва да включим лице от ромската общност,
трябва да включим лице и от представител на: лица с увреждания, родители на деца с
увреждания. Трябва да разгърнем всичките.
НИНА ЦОНЕВА: Естествено, че ще включите, ако се налага! Защо, да не би да им плащате
някаква заплата? Защо? Доброволци, може и те да искат да се включат и да помогнат.
Включете доброволци. „Какъв е проблемът“ да използвам вашите думи, да ги включите тези
хора, ако ще и двадесет да са?!
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ОНУР ЗАЙКЪРОВ: Началото на текста прочетен ли е? Утвърждаване, анализ и картиране
на социалните услуги.
НИНА ЦОНЕВА: Именно!
ОНУР ЗАЙКЪРОВ: Щом сте го прочели...
НИНА ЦОНЕВА: И защо решихте, че не съм го чела? Не е това начинът да опонирате на
някакво най - обикновено предложение, което знаете, че има резон в него.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други желаещи за изказване, колеги? Г-жо Георгиева, заповядайте!
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз искам да питам, нищо лично към представителя на „МБАЛ –
Кубрат“ , чие предложение е?
АЛКИН НЕБИ: На д-р Мичева.
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Добре.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Писмото е приложено.
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Защо, защо питам! Защото, по мое мнение лично, би трябва да бъде
лице с медицинско образование.
АЛКИН НЕБИ: Изпращани са писма...
ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Добре, не знаех. Просто питам.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Има ли писмен отговор на тези писма.
АЛКИН НЕБИ: Трябва да има.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Защото ги няма като приложения към докладната.
АЛКИН НЕБИ: Още писма идват даже.
ОНУР ЗАЙКЪРОВ: Отговорите са при мен.
МАРИЕТА БОРИСОВА: Не, то не е въпросът вие да ми ги дадете. Въпросът е да ни ги
разпратите.
АЛКИН НЕБИ: Аз съм далеч от мисълта да си измислям някакви имена и да кажа този или
този.... Каквото е подадено. И идеята тука на Съвета е за подпомагане, за извършване, за
разработване на предложения. Няма да се изпълняват никакви социални дейности.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Отговорите са приложени към самата докладна – на всички,
включително и на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат. Г-жо Цонева, нещо да добавите...?
НИНА ЦОНЕВА: Това изказване, което правите и продължаваме, омаловажавате сега пък
функцията. Сега след предложението на г-жа Иванова, се сещам с личните лекари някой
разговарял ли е? Нима те нямат нужната информация? Също и един представител на личните
лекари, ако трябва от двадесет човека да е Съвета – колкото повече, толкова по-добре.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, предложението е на вашето внимание и вече сме на
заседание. Имаше предложение за увеличаване първо на..., но отново ще го подложа на
гласуване, независимо, че е същото в комисии. После ще преминем към предложението,
което е направено от вносителя г-н Неби. Колеги, който е съгласен с така направеното
предложение от г-жа Нина Цонева, съставът да бъде увеличен с още един член, моля да
гласува с вдигане на ръка...

Проведе се гласуване...
Резултати от гласуването: „за”- 7 (седем), „против”– 12 (дванадесет), „въздържал
се” – 1 (един).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Със седем гласа „За“, един „Въздържал се“, предложението се
отхвърля. Който е съгласен с така направеното предложение от вносителя съставът да е шест
членен с председател Стефан Калинов, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 278
Във връзка с разработването и утвърждаването на анализ и картиране на
социалните услуги на територията на община Кубрат е необходимо създаването на
общински съвет по въпросите на социалните услуги.
На основание чл. 27 от Закона за социалните услуги във всяка община се създава
съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват представители на
следните органи:
- териториални структури на Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката,
Министерството на вътрешните работи и други държавни органи;
- частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта;
- юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
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- лицата, ползващи социални услуги;
- висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и
областта.
Съветът по въпросите на социалните услуги:
1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на
общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които
се предоставят на територията на общината;
2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
3. изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.
Съставът на съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на
общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал.
2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги,
Общинският съвет - гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Създава съвет по въпросите на социалните услуги при Община Кубрат;
2. Определя състава на съвет по въпросите на социалните услуги при Община
Кубрат, както следва:
1. Стефан Калинов – председател – Директор на Дирекция „СА“ при
Община Кубрат
2. Семра Неби – член – представител на „МБАЛ – КУБРАТ“ ЕООД – гр.
Кубрат;
3. Ширин Билял – член – представител на Дирекция „Социално
подпомагане“ – гр. Кубрат;
4. Вера Стоилова – член – представител на МВР – РУ „Полиция“ – гр.
Кубрат;
5. Радослав Няголов – член – представител на хората с увреждания на
територията на Община Кубрат;
6. Снежана Иванова – член – представител на Дирекция „Бюро по труда“ –
гр. Кубрат;
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от гласуването: „за”- 13 (тринадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – 7 (седем).
35 / 61

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! Със седем „Въздържали се“, тринадесет гласа
„За“, точката се приема. Преминаваме към следваща от дневния ред. Относно: Удостояване
с награда „За принос в развитието на международните връзки на община Кубрат“.
Докладва: кметът на Община Кубрат – г-н Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:
Удостояване с награда „За принос в развитието на международните връзки на община
Кубрат“.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, моля за становища на
комисиите. Господин Байрактаров, становища на двете комисии - Комисията по
евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
(КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка десета г-жа Ганка Георгиева - общински съветник в Общински Съвет –
Кубрат, направи предложение: Паричната премия, която се предвижда да бъде
отпусната от бюджета на Община Кубрат за г-жа Тайбе Юсеин, да е в размер на 2000
/две хиляди/ лева, а за треньора и – г-н Мустафа Кесман – 1000 /хиляда/ лева.
Предложението се подложи на гласуване: Общинските съветници гласуваха
със „За“ и единодушно подкрепят така направеното предложение.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.
По точка десета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Удостояване с награда „За
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принос в развитието на международните връзки на община Кубрат“ с предложените повисоки суми – парични премии.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Байрактаров! Г-жо Борисова, и вашето становище да
чуем - Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и
местно самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка десета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Удостояване с награда „За
принос в развитието на международните връзки на община Кубрат“ с предложените
по-високи суми – парични премии от страна на г-жа Ганка Георгиева - общински
съветник в Общински Съвет – Кубрат. Като предложението, е: за г-жа Тайбе Юсеин,
паричната премия да е в размер на 2000 /две хиляди/ лева, а за треньора и – г-н Мустафа
Кесман – 1000 /хиляда/ лева.
Предложението се подложи на гласуване: Общинските съветници гласуваха
със „За“ и единодушно подкрепят така направеното предложение.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов, Невин
Мустафова.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания по точка
десета от дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с по - високите премии, предложени в
комисии да удостоим нашите граждани за наградата, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 279
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 9 за символиката на община Кубрат на
Общински съвет-Кубрат награда „За принос в развитието на международните връзки на
община Кубрат“ се връчва за:
1. Участие в реализация на европейски програми и проекти за развитие на
община Кубрат.
2. Принос и значими прояви в утвърждаването на европейските ценности.
3. Значими постижения и призиви места в организирани международни прояви в
България и чужбина.
Наградата се състои от диплом и парична премия.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал.
2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и чл. 16, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 2 и чл. 22 от Наредба № 9 за
символиката на община Кубрат, Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Удостоява Тайбе Юсеин - бронзов медалист в категория до 62 кг. на
олимпийския турнир по борба в Токио, с награда „За принос в развитието
на международните връзки на община Кубрат“.
2. Награждава Тайбе Юсеин с диплом и парична премия в размер на 2000
(словом: две хиляди) лева.
3. Удостоява Мустафа Кесман с награда „За принос в развитието на
международните връзки на община Кубрат“.
4. Награждава Мустафа Кесман с диплом и парична премия в размер на 1000
(словом: хиляда) лева.
5. Паричните награди по т. 2 и т. 4 от настоящото решение да се осигурят от
бюджета на Община Кубрат.
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.
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Резултати от гласуването:
„въздържал се” – няма.

„за”-

20

(двадесет),

„против”–

няма,

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С двадесет гласа „За“ точка десета е приета.
Преминаваме към двете допълнителни точки, които включихме в началото на дневния ред,
по които докладва г-н Неби – кмет на Община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:
Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната
2021/2022 година в общинските училища на територията на Община Кубрат.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Господин Байрактаров, становища на двете комисииКомисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка единадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Допускане на
паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2021/2022
година в общинските училища на територията на Община Кубрат.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка единадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Допускане на
паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2021/2022 година
в общинските училища на територията на Община Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, г-жо Цонева, заповядайте! За въпрос?
НИНА ЦОНЕВА: Съжалявам, че се връщам. Моля в Протокола да се отбележи, че моето
предложение беше за включване на човек – представител на малцинствата, а не за
увеличаване просто на броя на членовете.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре.
НИНА ЦОНЕВА: Изчаках, нека да се отбележи, искам да се отбележи това, защото това
беше моето предложение. Дали ще замените, дали ще увеличите...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: И без уточнение.
НИНА ЦОНЕВА: Не, вие така казахте г-н Председател, моля ви!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Но, вашето предложение е записано в диктофона. Този диктофон не
напразно е тука. След написването на Протокола всеки има право да провери в седемдневен
срок своето изказване, предложение и да го обсъди в Общински съвет.
НИНА ЦОНЕВА: Но, вие казахте точно така, това бяха вашите думи, че моето предложение
е да се увеличи просто състава на този Съвет.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Но логично е да се увеличи, вече с какво....
НИНА ЦОНЕВА: Не, не съм казала. Казах, ако се налага и ако може да замените, което
мисля че би било достойно, но да не удължаваме просто да не се изопачават думите.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Реагирайте на момента и ме коригирайте тогава, колеги. А не след
три точки.
НИНА ЦОНЕВА: Реагираме, когато е учтиво и удобно да се реагира.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпроси, спрямо точката, която разглеждаме? Не виждам.
Гласуването е поименно.

Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
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Р Е Ш Е Н И Е № 280
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:
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.
Съгласно единни разходни стандарти, одобрени от Министерския съвет с
РЕШЕНИЕ № 790 от 30 октомври 2020 година приемане на стандарти за делегираните
от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021година за
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2021 г. , стандарта за издръжка на един ученик в е 2123 /
две хиляди сто двадесет и три /лева.
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 – 849,20 лв. / осемстотин четиридесет и
девет лева и двадесет стотинки/ 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 – 424,60 лв. /четири стотин двадесет и четири лева шестдесет стотинки/;
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 – 1273,80 лв. / хиляда двеста
и седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/ 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- 849,20 лв. / осемстотин четиридесет и девет лева и
двадесет стотинки/ .
Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава
определения в ал. 5 и ал. 6, т.т. 2 и 3 на приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за
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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 2021/2022 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
5
II - ІV
1 слята маломерна
7
ІІІ
1 маломерна
9
V
1 маломерна
7
VІ - VІІ 1 слята маломерна
9
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий "с. Сеслав
I
1 маломерна
8
ІІ
1 маломерна
10
ІІІ- ІV
1 слята маломерна
14
V - VІ
1 слята маломерна
10
VІІ
1 маломерна
10
ОУ „ Н. Й. Вапцаров " с. Бисерци
І - ІІ
1слята маломерна
5
ІІІ - ІV
1 слята маломерна
3
V - VІ
1 слята маломерна
7
VII
1маломерна
4
ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар
IІ
1 маломерна
11
ІІІ
1 маломерна
10
ІV
1 маломерна
13
V
1 маломерна
8
VI
1 маломерна
8
VII
1 маломерна
9
ОУ „ В. Левски ” с. Беловец
I
1 маломерна
12
ІІ
1 маломерна
11
ІІІ
1 маломерна
5
ІV
1 маломерна
8
V
1 маломерна
14
VІ
1 маломерна
11
VІІ
1 маломерна
12
СУ „ Христо Ботев
V „в“
1 маломерна
17
VІ „а“
1 маломерна
17
VІІ „в“
1 маломерна
16
ХІ „а“
група Философия
11
ХІ „а“
група
7
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ОУ „ Христо Смирненски “ гр. Кубрат

Професионална гимназия

І
ІІ
ІІІ
V
VІ
ІХ „Б“

Информатика
маломерна
маломерна
маломерна
маломерна
маломерна
маломерна

14
13
15
16
17
17

1. Предвид гореизложеното и 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, ал. 3 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН,
Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
1.1 Разрешава за учебната 2021/2022 година маломерни и слети класове в
общинските училища, както следва:
Училище
Клас
Брой
Брой
паралелки
ученици
ОУ „Св. Климент" с. Юпер
I
1 маломерна
5
II - ІV
1 слята маломерна
7
ІІІ
1 маломерна
9
V
1 маломерна
7
VІ - VІІ 1 слята маломерна
9
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий "с. Сеслав
I
1 маломерна
8
ІІ
1 маломерна
10
ІІІ- ІV
1 слята маломерна
14
V - VІ
1 слята маломерна
10
VІІ
1 маломерна
10
ОУ „ Н. Й. Вапцаров " с. Бисерци
І - ІІ
1слята маломерна
5
ІІІ - ІV
1 слята маломерна
3
V - VІ
1 слята маломерна
7
VII
1маломерна
4
ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар
IІ
1 маломерна
11
ІІІ
1 маломерна
10
ІV
1 маломерна
13
V
1 маломерна
8
VI
1 маломерна
8
VII
1 маломерна
9
ОУ „ В. Левски ” с. Беловец
I
1 маломерна
12
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СУ „ Христо Ботев

ОУ „ Христо Смирненски “ гр. Кубрат

Професионална гимназия

ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
V „в“
VІ „а“
VІІ „в“
ХІ „а“
ХІ „а“
І
ІІ
ІІІ
V
VІ
ІХ „Б“

1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
1 маломерна
група Философия
група
Информатика
маломерна
маломерна
маломерна
маломерна
маломерна
маломерна

11
5
8
14
11
12
17
17
16
11
7
14
13
15
16
17
17

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, Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
2.1 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 164 320 лв. да се
осигурят от собствените приходи на съответните училища, /при недостиг на средства
при необходимост разликата ще бъде покрита от Община Кубрат/ както следва:
2.1.1 За ОУ „Св. Климент” с. Юпер, средства в размер на 47 555 /четиридесет и
седем хиляди петстотин петдесет и пет / лева;
2.1.2 За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Сеслав, средства в размер на 22 928
/двадесет и две хиляди и деветстотин двадесет и осем/ лева;
2.1.3 За ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бисерци, средства в размер на 56 472 /петдесет и
шест хиляди четиристотин и седемдесет и два/ лева;
2.1.4 За ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар, средства в размер на 18 258 /осемнадесет
хиляди двеста петдесет и осем/ лева;
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2.1.5 За ОУ „В. Левски“ с. Беловец, средства в размер на 19 107 /деветнадесет
хиляди сто и седем/ лева;

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, Общинският съвет – гр. Кубрат

РЕШИ:
3.1 Разрешава функционирането на групи под минимума, както следва:
3.1.1 /една/ - група в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, база с. Звънарци - 7 деца;
3.1.2 /една/ - група в ДГ „Щастливо детство “ гр. Кубрат, база с. Равно – 6 деца;

4. 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
учебната 2021/2022 г. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение
подлежи на оспорване в 3 - дневен срок по реда на Административно - процесуалния
кодекс.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точката е приета с двадесет гласа „За“. Преминаваме към
дванадесета точка от дневния ред. Относно: Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 37,
ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2021 г. на МС и чл. 219, ал. 5 от
Закона за предучилищното и училищно образование. Докладва: г-н Неби – кмет на
община Кубрат. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:
Заплащане на пътни разходи съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление
№ 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2021 г. на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно
образование.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Кметът на Община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, становища на
комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
(КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура,
спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):

По точка дванадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Заплащане на пътни
разходи съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление № 408 от 23
декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2021 г. на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Петко Петков.

/ Г-жа Алисе Незирова не участва в гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ /.

47 / 61

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, готова ли сте със становището на
Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС)?
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):

По точка дванадесета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Заплащане на пътни
разходи съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление № 408 от 23
декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021
г. на МС и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 4:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Джелил Исмаилов,
Невин Мустафова.

/ Г-жа Алисе Незирова не участва в гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ /.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали? Питания? Не
виждам. Гласуването е поименно.

Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Петко Петков
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
Отсъства
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 281
Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление № 408 от 23
декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2021 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).
Съгласно чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно
образование – педагогическите специалисти, които работят в малко населено място
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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. 37, ал.
1, т. 2 и ал., ал. 2 и 3 от Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2021 г. на МС и чл. 219, ал. 5 от
ЗПУО, Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава списъка на учителите, имащи право на транспортни разходи и
заплащане на квартира /Съгласно 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 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.
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
учебната 2021/2022 г. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение
подлежи на оспорване в 3 - дневен срок по реда на Административно - процесуалния
кодекс.
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”- 19 (деветнадесет), „против”–
няма, „въздържал се” – няма.

/ Г-жа Алисе Незирова не участва в гласуването на основание чл. 37, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ /.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет гласа „За“, точките от дневния ред са изчерпани,
колеги, направо по образец, с мнозинство. Преминаваме към точка разни. Както знаете,
ви информирам за кореспонденцията, която водим с Общински съвет и институциите.
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Първото, което трябва да разгледаме е писмо към г-жа Виолета Комитова – Министър
на Регионалното развитие и благоустройство. Относно: Неизправното състояние на
Републиканската пътна мрежа на територията на Община Кубрат. Както го обсъдихме
и на комисии, предвид протестите, които се проведоха на нашата територия на
разклона за Бисерци от гражданите на село Звънарци, Божурово, Бисерци и Задруга, и
многобройни граждани от нашата територия недоволстваха, спрямо действията на
Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ и предвид това отправихме запитване към
Министъра, за което, както казах и в комисии, към днешна дата няма отговор. Това са
участъците на нашата територия, за което имаме право след, разбира се, многобройната
подписка от граждани да отправим такова питане.

„ ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Относно: Неизправно състояние на републиканска пътна мрежа на територията
на Община Кубрат.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОМИТОВА,
Моля, за вашето спешно съдействие и намеса относно силно влошено състояние
на част от републиканска пътна мрежа на територията на Община Кубрат и по
конкретно:
Път III – 2012 “Сливо поле – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци – II - 49“/в
частта от с. Юпер до с. Бисерци/.
Път III - 2001 “Писанец, I – 2 – Глоджево – II - 49“
Участък от км. 31+500 до км. 33+752, разстояние 2252 м.;
Предвид дългогодишната липса на намеса от страна на собственика на пътя
АПИ –Разград и уклончивите обещания, се надявам в качеството си на публична
личност и Председател на Общински съвет - Кубрат, да получа от Вас като служебен
министър, извършващ ревизия на предходното правителство информация относно
какво е предвидено или се предвижда като времеви период за изпълнение на
посочените пътни участъци както и в цялост ли ще се ремонтират същите?
Населението на Общината започна граждански протести и тече подписка, тъй
като повече от 35 /тридесет и пет / години тези републикански пътища се управляват
лошо и не се стопанисват с необходимата грижа.
Постъпила е подписка от жителите на Община Кубрат, които само през
изминалата седмица протестираха 2 /два/ пъти и предвиждат следващи такива
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ежеседмично, очаквайки конкретни отговори и дати, тъй като твърде дълго получаваха
само и единствено обещания.
Посочените пътни участъци свързват населените места с. Бисерци, с. Божурово
и гр. Глоджево с Общинския център - гр. Кубрат, който единствен разполага с болница
и съд, които са от първостепенно значение. Като за жителите на с. Бисерци и с.
Божурово това е най-близкият път до гр. Русе.
От друга страна и в двете населени места има доста млади, хора които работят и
пътуват ежедневно до гр. Кубрат.
На следващо място учащи се, пътуват ежедневно и в двете посоки, което е
предпоставка за ПТП и безотговорно отношение на институциите в тази насока.
Надявам се, във Ваше лице да получа конкретен отговор на поставените от мен
въпроси.
Считам, че населението на Община Кубрат, заслужава равнопоставеност при
ползването на републиканската пътна мрежа и се надявам на бърза и адекватна намеса
от ваша страна.
Приложение:
1. Решение № 108 /30.06.2020г. по Протокол № 8 на Общински съвет - гр.
Кубрат;
2. Подписка от недоволни граждани от републиканската пътна мрежа на
територията на Община Кубрат;

С уважение,
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ
Председател на ОбС – гр. Кубрат “

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме към следващото. Не на второ място, разбира се, е
Питане от Ива Миткова Димитрова. Относно: Питане на граждани по обществено
значими въпроси. Тя е сред нас. Правното основание е чл. 56 от нашия Правилник за
този мандат /Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019 г.
– 2023 г./.
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„ До г-н Алкин Неби
Кмет на община Кубрат
Чрез г-н Хюсеин Юмеров
Председател на Общински съвет гр. Кубрат
ПИТАНЕ
От Ива Димитрова
Относно: Питания на граждани по обществено значими въпроси.
Правно основание: чл, 56, ал. 2 Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Мандат 2019 г. – 2023 г.
Уважаеми господин Кмет,
През последните няколко месеца жителите на община Кубрат търсят отговори на
няколко въпроса, които считам за обществено значими, и в качеството си на гражданин
на гр. Кубрат бих искала да отправя към Вас:
1. През последните месеци /юли, август 2021 г./ видимо е снижено качеството на
сметоизвозването на територията на цялата община, на какво се дължи това?
2. Работи ли се в насока подобряване на предоставените услуги от Общинско
предприятие „Чистота и БКС“? Дезинфекцират ли се съдовете за отпадъци?
3. Кой и как контролира дейността на служителите, ангажирани с ежедневното
почистване на улици, паркови пространства, зелени площи /вкл. подрязването на
храсти и дървета/ и т.н., както и изпразването на кошчетата за боклук в районите с
детски площадки, спортни съоръжения, кътове за отдих?
4. На какво се дължи липсата на обществен транспорт и малобройните
междуселищни линии?
5. Работи ли Община Кубрат в посока привличане на инвестиции и разкриване
на нови работни места в общината, по какъв начин?
6. Какви са критериите за определяне на приоритетни ремонти /улици, тротоари
и т.н./?
7. Предвижда ли се възстановяване, опресняване на пътната маркировка в
населените места в общината?
8. Формата за въпроси и обратна връзка на сайта на Общината функционира ли?
9. Съгласно Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програмата за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Кубрат“ за 2020 г. /приет на 27.01.2021 г./ община Кубрат разполага с приют за
безстопанствени животни, който е в процес на регистрация, какъв е статутът на приюта
към август 2021 г.?
10. Съгласно Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програмата за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Кубрат“ за 2020 г. /приет на 27.01.2021 г./ през 2020 г. са проведени 13 акции,
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обработени са 90 кучета и са изразходени 4033.00 лв., но според голям брой
съграждани резултатите са крайно незадоволителни. Имате ли готовност да
инвестирате повече средства в тази насока и да изискате по-често провеждане на акции
от страна на сдружението, с което е сключен договор?
Въпросите, поставени по-горе са обсъждани многократно в публичното
пространство и социалните мрежи, представляват обобщено мнение на голяма част от
жителите на община Кубрат. Считам за основателно определянето им като обществено
значими и включването им в дневният ред на предстоящото заседание на Общински
съвет гр. Кубрат.
16.08.2021 г.

С уважение:

/п/
Ива Димитрова “

Гр. Кубрат

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Въпросите са представени на Кмета на следващия ден от получаване
на въпросите. Г-н Неби, заповядайте!
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Аз не бих казал, че по точка 1. са занижени услугите. Както
знаете скъпи съграждани – май, юни, юли, август имахме много наши съграждани от Европа
бяха дошли на гости. Естествено потреблението се увеличи. Затова общинското предприятие
работеше и някои съботи, и нощно време. Като справка от депо Разград показва за месец май
- имаме изхвърлени 358 /триста петдесет и осем/ тона, за месец юни имаме изхвърлени 362
/триста шестдесет и два / тона, за месец юли имаме изхвърлени 400 /четиристотин/ тона,
август няма да е под 400 /четиристотин/ тона. И от гледна точка на хората, които се грижат за
тази чистота – те наистина даваха всичко от себе си, въпреки че понякога имаме затруднения
с повреда на единия камион. Работеха на две смени. Нощно време работи единият камион,
сутринта в осем часа е на депо, разтоварва, за да тръгне по населените места. И не знам как гжа Димитрова обследва цялата община, за да каже, че в цялата община е занижено.
Естествено пак казвам, когато има повреда на един камион с един - два дена може да има
някаква разлика, но това са машини. За точка 2. Работи ли се в насока подобряване на
предоставените услуги от Общинско предприятие „Чистота и БКС“? Дезинфекцират ли се
съдовете за отпадъци? Да! Работи се в посока подобряване на качеството. Знаете, проведохме
обществена поръчка за закупуване на чисто нов камион, който е специализиран с
допълнително устройство за миене на съдове. Това беше по решение на Регионалното депо.
Всички кметове по общини включително и Разград се съгласиха, Община Кубрат да използва
средствата от отчисленията, които са в РИОСВ - сумата от 355 000 /триста петдесет и пет
хиляди/ лева. Искаха разрешение от Общински съвет, да закупим такъв камион и
сметосъбираща техника. Получихме проект на обществена поръчка. В момента, тука до
десетина - петнадесет дена се очаква камионът и 102 /сто и два/ контейнера тип ракла. Точка
3. Кой и как контролира дейността на служителите, ангажирани с ежедневното почистване на
улици, паркови пространства, зелени площи /вкл. подрязването на храсти и дървета/ и т.н.,
както и изпразването на кошчетата за боклук в районите с детски площадки, спортни
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съоръжения, кътове за отдих? Ежедневно почистване на улиците, парковите пространства и
зелени площи, се контролират от две длъжностни лица в Общината, които, както споменах в
първия въпрос, контролират около 20 /двадесет/ служители, които сме ги наели по
национални европейски програми. В парк „ОМОЛ“ бяха заменени счупените детски
съоръжения, беше сменен пясъчника. Беше направена ограда, с цел да не влизат домашни
любимци и да не дразнят нашите деца. Точка 4. На какво се дължи липсата на обществен
транспорт и малобройните междуселищни линии? Община Кубрат след два месеца провежда
обществена поръчка за автотранспорт. Но от миналата година, откакто забраниха всички
пътувания поради Ковид /COVID/, системата наистина се разруши. Отначало самите
превозвачи казваха, че няма пътници, пътниците казват, че няма автобуси и статистиката
показва, че се отчита легалните таксита от две на десет. Точка 5. Работи ли Община Кубрат в
посока привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места в общината, по какъв
начин? Само по европейски проекти за работни места никого не сме върнали. Спомняте си,
миналата година... Не, тази година взехме даже и Решение „Елпром“ да бъде на разсрочено
плащане, защото има нов инвеститор, с цел теглене на кредит и да почне да си произвежда
нужните работи, за това, което е предназначен. Точка 7. Предвижда ли се възстановяване,
опресняване на пътната маркировка в населените места в общината? С това сме почти на
финала. Точка 8. Формата за въпроси и обратна връзка на сайта на Общината функционира
ли? Да! Точка 9. Съгласно Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програмата за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат“ за
2020 г. /приет на 27.01.2021 г./ община Кубрат разполага с приют за безстопанствени
животни, който е в процес на регистрация, какъв е статутът на приюта към август 2021 г.? Не
е в процес на регистрация, той е регистриран. Статутът е приют. В момента чакаме от
държавата... Да!
ИВА ДИМИТРОВА: Извинявам се. Въпросът беше зададен спрямо Отчета, който сте дали.
Там е записано, че към януари месец е в процес на регистрация. Затова въпросът ми в
момента е такъв.
АЛКИН НЕБИ: Тука г-жа Пойраз да ви обясни малко по-подробно за приюта, а за 10 точка:
Съгласно Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програмата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат“ за 2020 г.
/приет на 27.01.2021 г./ през 2020 г. са проведени 13 акции, обработени са 90 кучета и са
изразходени 4033.00 лв., но според голям брой съграждани резултатите са крайно
незадоволителни. Имате ли готовност да инвестирате повече средства в тази насока и да
изискате по-често провеждане на акции от страна на сдружението, с което е сключен
договор? Общинският съвет е гласувал 8000 /осем хиляди/ лева. Фирмата, която е сключила с
нас договор, знаейки, че има да взема от нас 8000 /осем хиляди/ лева, е взела само 4033
/четири хиляди тридесет и три/ лева. Ние и да увеличим бюджета на 10 000 /десет хиляди/
или на 12 000 /дванадесет хиляди/, самата фирма има шестнадесет общини. И пак казвам, ако
вие намерите фирма, донесете я ние сме готови да сключим договори и с други. Да!
ИВА ДИМИТРОВА: Тоест, искате да кажете, че вие имате желанието, имате средствата, но
фирмата няма готовност да провежда повече акции, макар да има финансиране за това.
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АЛКИН НЕБИ: Да! 8000 /осем хиляди/ лева има заделени от Общински съвет – бюджет за
кучета. Изхарчени са само 4000 /четири хиляди/ лева. И 10000 /десет хиляди/ лева да ги
направим, пак ще изхарчат 4000 /четири хиляди/ лева.
ИВА ДИМИТРОВА: Добре, тогава трябва да търсите по - оптимален вариант за
изразходване на средствата. Благодаря!
АЛКИН НЕБИ: Предлагам на вас да търсите, ние търсим. Освен Русе никой друг не иска –
Тутракан не работят, Разград не искат, Силистра са далече – единствено Русе.
ИВА ДИМИТРОВА: Тогава можем да инвестираме тези средства в кубратския приют.
АЛКИН НЕБИ: Той си има отделно перо за кубратския приют.
ИВА ДИМИТРОВА: Добре. Ще изчакам г-жа Пойраз.
ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: По отношение на статута, ако имате предвид това е приют за
безстопанствени кучета и котки.
ИВА ДИМИТРОВА: Г-жо Пойраз, така е написано в Доклада, който сте поставили в сайта
на Общината. Аз няма откъде да знам за статута.
ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Аз не знам. Възможно е да е така. Въпросът е, че в момента каквото и
да се прави преди това и след това, след ремонта, който ще бъде осъществен, този приют
отново ще бъде в процес на регистрация, нали така д-р Яхов? Това мога да отговоря.
ИВА ДИМИТРОВА: Тоест в момента не функционира този приют?
ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Дали функционира, аз не мога да кажа, но знам, че с извършват
дейности там, нали така?
ИВА ДИМИТРОВА: Добре. Кога да очакваме да заработи?
ЖЕНИФЕР ПОЙРАЗ: Доколкото на мен ми е известно за това което отговарям аз като
дейности в Общината, проектът е готов, съгласуван е, издадено е разрешение за строеж и
предстои Протокол 2, който е за откриване на строителна площадка.
ИВА ДИМИТРОВА: Може ли само да кажа още нещо?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да допълните?
ИВА ДИМИТРОВА: Да, ако може.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Малко по – високо, ако може.
ИВА ДИМИТРОВА: Аз първо искам да благодаря на г-н Неби и на Вас г-н Юмеров, затова
че включихте тези питания в дневния ред на тази сесия, което означава, че наистина ги
считате за обществено значими. Първо, това не са само мои питания, макар са входирани от
мен, г-н Неби, те са питания на голяма част от нашите съграждани и затова малко ми стана
неприятно по точка втора, когато казвате, кога аз съм обходила цялата община и съм
забелязала. Не! Това се случва в социалните мрежи и мисля, че не бива да пренебрегвате
тяхната сила, защото аз обобщавам мнението с тези питания на голяма част от нашите
съграждани. И ви посъветвам наистина да се вслушвате в тяхното мнение. Тук има и много
кметове на населени места, бих искала и тях да апелирам. Просто наистина изслушвайте се в
своите съграждани и не подценявайте социалните мрежи. Защото там освен похвали, Вие ще
намерите наистина и критика, макар невинаги да е градивна и приятна. Моля Ви, опитайте се
да правите, да давате обратна връзка на хората. Защото страниците на Община Кубрат,
социалните мрежи е едно „чисто и прекрасно“ място, където никой не може да изкаже
мнение, различно от похвално. Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим и ние! Това е правилният ред. Следим социалните
мрежи, но чл. 56 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019 г. –
2023 г., позволява това да се случи днеска и който го знае го цитира и получава отговори от
първо лице, а не сумати коментари. Това е правилният начин. Понеже тези въпроси обхващат
голяма територия, като населени места, кметовете са сред нас, ако някой иска да вземе
отношение, защото това също позволява Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Мандат 2019 г. – 2023 г., моля да заповяда предвид тези въпроси. Също така
и съветниците да допълнят, да доразвият или да вземат отношение. Думата е ваша!
НИНА ЦОНЕВА: Аз искам да питам.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да! Заповядайте, г-жо Цонева!
НИНА ЦОНЕВА: Дали Ива е удовлетворена от отговорите, които получи?
ИВА ДИМИТРОВА: Аз, лично по повечето точки – не!
НИНА ЦОНЕВА: Така. Може ли да перифразираш, ако искаш, въпроса относно
инвестициите? Или не го перифразирай, кажи какво са имали предвид хората?
ИВА ДИМИТРОВА: Дали ще се разкрият нови работни места, нови заводи, не знам как да
се изразя точно... Не ставаше въпрос наистина, че се работи по европроекти, по които се
назначават лица от временната заетост в рамките на шест месеца - година, като след което
тези лица отново са на пазара на труда и са безработни. Говорим за устойчиви инвестиции.
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НИНА ЦОНЕВА: И аз така мисля, че това беше въпросът.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Неби, да допълните. Заповядайте!
АЛКИН НЕБИ: Да, да. За нови инвестиции, чак за заводи никой не е дошъл. Друг е
въпросът, съществуващи да си плащат малко данъците, включително тук има хора и знаят за
какво става въпрос. Защото сметосъбиране, сметоизвозване, популация – кучета, приюти –
всички имат местни данъци. Така че, ние ако не си плащаме данъците към общината, тя няма
да има средства – както и за косене, така и за улично осветление. Съжалявам, че законът не
ми позволява да кажа поименно. Що се отнася до заетост. По Регионална програма за заетост
2020 година – 16 /шестнадесет/ човека за 6 /шест/ месеца; 23 /двадесет и три/ човека за 7
/седем/ месеца. Общата бройка за период от 2018 година до 2021 година е 560 /петстотин и
шестдесет/ човека по Регионални програми - шест, седем, четири, две години, две години и
шест. Последната Програма, която изпълняваме е за младежи до 29 /двадесет и девет/ години
– шест месеца от бюрото по труда на 90% минимална заплата, като Общината дофинансира
10% и стават 100%. И един месец от Общината, седем месеца за младежи до 29 /двадесет и
девет/ години. Ако са с полувисше образование – са общи работници, ако са с висше
образование – в Общината работят и се прикрепят към обучител.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Г-н Абтулов – кмет на кметство Равно,
заповядайте!
ШИНАСИ АБТУЛОВ /Кмет на кметство Равно/: Ако става въпрос за сметоизвозването в
част от населените места, моето предложение е, аз уважавам социалните мрежи, но моят
съвет към г-жа Димитрова е да заповяда и да види как се извършва сметоизвозването
специално в село Равно. Хората, които работят, г-н Неби е прав, дали ще минат сутрин в 5:30
часа, дали ще минат надвечер, но по всякакъв начин се стремят да спазват десетдневния срок,
който е за селата – това първо. Второ, по отношение на хората. Искам ясно да се знае, че
когато пролетта нямаше хора дори от временната заетост, благодарене на тази Регионална
програма бяха почистени гробища – това е нещо, което касае цялото население. Давайки
Давам тези два ярки примера, за да подчертая, че се стреми Общината да направи по всякакъв
начин, а не както беше преди време – да бъдат изкарани, хората които работеха в кметството.
Работници и хигиенисти бяха изкарани и беше много приятно на някои хора, кметовете от
определена политическа сила сами да си вадят дървата, да наемаме хора да ни бършат стаите.
Така че, едно голямо БЛАГОДАРЯ на общинското ръководство затова, че намира хора и не
само хора, говорим и за асистентите, които обслужват възрастните хора. Едно голямо
БЛАГОДАРЯ за тези хора, които работят в Равно. Обслужват ги ежедневно. Помагат им и
през зимата, и през лятото. Така че, нека да не си пъхаме главата в пясъка, а да говорим
нещата, такива каквито са. Защото когато човек има десет години опит зад гърба си като кмет
на населено място, той може да прецени каква е разликата. И да не се връщаме към
прословутата фирма „Еко – 2015“, когато чакахме един път в месеца да благоволи или ако се
развали камиона - на четиридесет и петия ден да ни обслужват. Благодаря! Това е което
исках да ви кажа.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Г-н Белинов, заповядайте!
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Виждам, че тука много добре почиствате... Само да ви кажа, че
преди три месеца имах гости от Варна, съжалявам, че не направих снимки, контейнерите на
пазара бяха препълнени до горе, непочистени – в рамките на три дена. И един трактор, който
е на над петдесет години, който обикаля центъра на града и събира боклука от кошчетата.
Нещо трябва да направите. Не може този трактор на толкова години да минава и да има
сметопочистване по този начин. Не знам какви камиони сте закупили, но този трактор трябва
да изчезне от общината. Не е съвременната техника, която е за сметопочистване това.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Неби, за отговор!
АЛКИН НЕБИ: Съгласен съм, д-р Белинов. Аз не отричам, че два - три дена един контейнер,
особено в петък съм наблюдавал площада – след обед е чист. Три контейнери са чисти и в
събота вечерта е препълнено. Три кашона вътре несмачкани и вече контейнерът е пълен и
всичко и по земята. Малко и от нас има - наша съвест. Особено зад „Чиелата“, магазините са
препълнени с кашони, всичко си хвърлят там без да се мачка, без нищо. Така е. Зад „Пацони“
е същият проблем. Колкото и контейнера да сложим, просто не се спазват самите условия.
Всичките магазинери са предупредени, че наша кола ще мине. Един гараж имаме пълен с
хартия, защото никой никъде не я приема. Ние събираме хартията, само и само, за да не се
пълнят контейнерите. И съм съгласен с всички, че определен период – един - два – три дена,
може да не минал камион. На “Родопи“ имахме оплакване - от петнадесет дена, не е минал
камион.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Трактора какво ще го направим?
АЛКИН НЕБИ: Нов трябва да вземем.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре де, купили сте разни култиваторчета, добре...
АЛКИН НЕБИ: Значи тези мотофрези, не са култиватори. Те са мотофрези с една косачка за
населените места. Защото пък кметовете по населени места наистина няма с какво да си
изхвърлят отпадъците. Едно време беше с коне, магарета – имаше някои, сега никой не
окосява и стоят насъбрани – това за кметствата.
ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре. Не е редно в XXI век в центъра на Кубрат – с претенции,
които сме, този трактор почти на шестдесет години да прави сметоизвозването. Другото битака, площта на битака към Общината. Вижте едната част, която се обслужва от Общината
и другата част, която е частна собственост. Минавам от там след битака – едната част е
абсолютно почистена по европейски стандарт, а на другата част всичките боклуци по земята.
Има ли контрол за това?
АЛКИН НЕБИ: На другия ден чистим. Инспекцията по труда в събота и неделя не дава...
59 / 61

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Защо? Значи единият човек може да се справи, а пък Общината не
може да се справи.
АЛКИН НЕБИ: Там няма инспекция по труда затова. Ние сме Общинско предприятие и при
нас всички закони важат.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Мустафова, заповядайте!
НЕВИН МУСТАФОВА: Като продължение на питането на д-р Белинов.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Малко по-високо.
НЕВИН МУСТАФОВА: Доколкото си спомням, гласувахме да се закупи машина за
сметоизвозване – нова, която да има функциите и да мие улиците. Имаме ли такава техника,
закупена ли е?
АЛКИН НЕБИ: Чакаме всеки момент доставка. Проведена е процедурата, всичко е
проведено – чакаме доставка.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, в началото на мандата, бях споменал да се заредим с
търпение, защото не става от днеска за утре. Особено Решенията на Общинския съвет
минават през много институции. Г-жо Димитрова, да добавите, въпрос?
ИВА ДИМИТРОВА: Не е въпрос. Просто искам да доизясним нещо, защото ние като
граждани всички сме наясно, че Вашата работа е много отговорна и всеобхватна. И към г-н
Кмета на Равно искам да кажа, че това, че питаме не означава, че търсим... как се изрази той...
не знам, а че сме просто заинтересовани. Не сме неблагодарни, а заинтересовани хора.
Благодаря!
АЛКИН НЕБИ: Аз благодаря, г-жа Димитрова. Активни, будни граждани искаме! Точно
това искаме от вас - отговорни!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, благодаря ви за присъствието... Има въпрос, колеги, един
момент! Г-н Цонев, заповядайте!
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Аз искам да задам два въпроса на г-н Неби. Първият въпрос е: Какво
се случва след вземане на Решение от предната сесия с превеждането на дивидента от д-р
Мичева? Дали го е превела?
АЛКИН НЕБИ: Там направо към счетоводството...
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Все още няма.
АЛКИН НЕБИ: Все още няма.
60 / 61

ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: Начислили сме ги като вземания, а те би трябвало да са си ги
начислили като задължения.
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Все пак сме взели някакво Решение и трябва да се случи това.
ЕЛИС ЗАЙКЪРОВА: При мене са начислени и всеки момент чакаме.
АЛКИН НЕБИ: Няма още пари.
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: И другият ми въпрос е: Също така бяхме взели Решение за отпуските
на д-р Мичева, по закон какво се случи там, с тези отпуски какво става?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз, ако мога да отговоря! По закон след прекратяване на трудовото
правоотношение, ще си получи отпуските, които не е използвала. Но, към момента за тази
година поне при мен не е постъпило ползване за тази година, но по ваше питане може да се
снабдим с такъв отговор.
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Изобщо има ли скоро постъпило искане за ползване на отпуските?
Ползвани ли са отпуските?
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не.
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Не са ползвани. Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Ако няма други въпроси, колеги, закривам редовното
заседание на Общински съвет – Кубрат. Благодаря Ви!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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