ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 30.11.2021 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: 19 общински съветници.
Отсъстваха: Веселин Алеков, Пламен Петров.
Присъстваха още: Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Женифер Пойраз - зам.кмет на община Кубрат, Мирослав Йорданов - зам.- кмет на община Кубрат,
служители от общинска администрация – гр. Кубрат, кметове на кметства,
граждани, медии, както и доктори, медицински сестри и служители на болницата
„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми г-н Кмет на община Кубрат - г-н Неби,
Уважаеми Заместник - кметове на община Кубрат,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми представители на общинската администрация,
Уважаеми граждани,
Уважаеми доктори,
Уважаеми медицински сестри,
Уважаеми служители на болницата „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД,
виждам, че има присъствие и Ви благодаря, че присъствате днес на това заседание,
защото официалната покана за заседанието, също касае и всички граждани в община
Кубрат, и всички граждани на Република България.
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Приветствам Ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – Кубрат,
което е свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/. В залата присъстват 19 /деветнадесет/ общински
съветници. Имаме кворум. Може да вземаме законови решения. Колеги, предвид
дневният ред, който ви беше разпратен, преди комисии, изпратихме още две
допълнителни точки, които също бяха разгледани от постоянните комисии и има
становища за тях. Предлагам да гласуваме дневния ред с предложените две
допълнителни точки и предвид големият интерес, който се поражда от дебатите – дали
в медии, дали в пространството и дали по време на комисии, през тази седмица, откакто
е упоменато в дневния ред, точка 7 /седма/, да я изтеглим като първа и да обсъдим още
в началото на заседанието най - очакваната точка. Има ли други предложения?
Желаещи за изказвания, становища относно дневния ред? Г-жо Георгиева!

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Считам за целесъобразно да се изтегли, като първа точка.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, който е съгласен... Заповядайте, г-жо Борисова!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз също подкрепям така направеното от Вас предложение,
точката да мине като първа от дневния ред, най - малкото заради уважение към
лекарите, които са дошли тук и като уважение към техния труд. Така че също
подкрепям това предложение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Други желаещи? Г-н Бедиханов! Вдигнахте ръка,
затова.... Който е съгласен с така направеното предложение, колеги, моля да гласува с
вдигане на ръка...

Проведе се гласуване...

Общинският съвет - Кубрат, с 19 /деветнадесет/ гласа „За”, „Против” – няма,
„Въздържал се” - няма, прие следния,
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№ по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Финансиране на временен недостиг на средства с временен
Алкин Неби – Кмет на
безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди
Община Кубрат
средства (набирателна сметка).

2.

Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - Женифер Пойраз –
полски пътища, попадащи в масиви за ползване за Зам.-кмет на Община
стопанската 2021/2022 г. на територията на община Кубрат Кубрат
и определяне на цена за ползването им.

3.

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише
Записи на заповед без протест и без разноски в полза на
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от
стойността на Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.2400001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. за проект „Реконструкция
на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с
изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр.
Кубрат, Община Кубрат” по процедура за предоставяне на Алкин Неби – Кмет на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 - Община Кубрат
MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструктура“
от
подмярка
19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет –
Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони.

4.

Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише
Записи на заповед без протест и без разноски в полза на
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от
стойността на Административен договор за предоставяне Алкин Неби – Кмет на
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240- Община Кубрат
0002-C01/2021 г. от 31.03.2021 г. за проект „Реконструкция
на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с
изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр.
Кубрат, Община Кубрат – етап 2” по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
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BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет –
Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони.

5.

Определяне начина на ползване на дървесина от Алкин Неби – Кмет на
„Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Община Кубрат
Кубрат през 2022 г.

6.

Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник
на Хан Кубрат в поземлен имот /ПИ/ с ид. № 40422.505.2191, Алкин Неби – Кмет на
по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на Община Кубрат
гр. Кубрат.

7.

Освобождаване от длъжност поради изтичане срока на
договора, оттегляне овластяването като управител на Хюсеин Юмеров –
“МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр. Кубрат на д-р Павлина Председател на ОбС Мичева и избор на временно изпълняващ длъжността Кубрат
управител на “МБАЛ-Кубрат“ ЕООД.

8.

Определяне на представител на Община Кубрат в
извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Алкин Неби – Кмет на
„СВ. ИВАН РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД, гр. Разград, както Община Кубрат
и неговият мандат за гласуване.

9.

Предоставяне на дарение на Община Дългопол в полза на
Дом за стари хора - с. Рояк.

10.

РАЗНИ.

Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Дневният ред е приет с двете допълнителни точки. И
точка седма, да бъде първо разгледана в дневния ред, по която докладвам аз. Точката е
относно: Освобождаване от длъжност поради изтичане срока на договора, оттегляне
овластяването като управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр. Кубрат на д-р
Павлина Мичева и избор на временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ
- Кубрат“ ЕООД.
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ПО ТОЧКА СЕДМА:
Освобождаване от длъжност поради изтичане срока на договора, оттегляне
овластяването като управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр. Кубрат на д-р
Павлина Мичева и избор на временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ
- Кубрат“ ЕООД.
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, становищата на комисиите да чуем и после ще дам думата
на всеки, който иска да се изкаже. Господин Байрактаров, становищата на двете комисии 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 седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Освобождаване от длъжност
поради изтичане срока на договора, оттегляне овластяването като управител на
“МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр. Кубрат на д-р Павлина Мичева и избор на временно
изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

Гласували от 7:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

Гласували от 5:
„за“ - 4;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - няма;

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
съвместни комисии, които заседаваха - Комисията по координация и управление на
стопанските дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по
законност, етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС).
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Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка седма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Освобождаване от длъжност
поради изтичане срока на договора, оттегляне овластяването като управител на
“МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр. Кубрат на д-р Павлина Мичева и избор на временно
изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 3;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, първо думата ще дам на общинските
съветници. И после всеки, който иска да вземе думата, моля с вдигане на ръка и разбира се,
да се представи за аудиторията. Колеги, въпроси, желаещи за изказвания? Заповядайте, д-р
Белинов!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Първо имам въпрос към Вас, г-н Юмеров! Ще ми кажете,
това лично ваше предложение ли е или е съгласувано с някой друг? И да мога да продължа
нататък.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Веднага ли да отговоря?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да. Едновременно да мога да продължавам, ако можете.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние в клетвата си, всички заявяваме в началото на мандата, че ще
работим за благото на община Кубрат и никой не може да смее да каже, че се вземат тука
еднолични решения. Община Кубрат се управлява от избрани хора от гласуване на
местните избори, които са регистрирани в ОИК /Общинска Избирателна Комисия/ и имат
необходимият брой избиратели, които са гласували доверие, за да са на тези постове.
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Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Имена може ли да ми кажете с кого сте съгласували?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С цялото ръководство на Община Кубрат.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: С цялото ръководство на Община Кубрат?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е. Това не е спонтанно решение, нито пък моментно.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Така. Пишете в писмото си: „Считам, че Болницата е
институция, която сама по себе си изисква достойно отношение и достойно поведение“.
Нали това са вашите думи?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: А аз не виждам във вашите действия, нито достойно
отношение, нито достойно поведение. Тука пред мене за съжаление са 11 /единадесет/
заявления на колеги, които са си подали молбата. Вие, явно нямате представа - нито Вие,
нито тия всички, които са гласували за това нещо, ако всички тези хора напуснат и какво
ще стане с болницата! Знаете ли какво значи... Аз работя в голяма болница, една санитарка
напуска – провал на цялата програма. В момента има две сестри, с Ковид /Covid/,
операционни. Тридесет човека чакат болни - онкоболни. А Вие с лека ръка сте съгласни и
даже сте казали на една от комисиите, че има кой да работи, ако ги няма тия колеги. Кой ще
работи? Вие ли ще работите? Г-н Кмета, заместник – кметовете ли? Той ще преглежда, вие
сестра ще бъдете и те санитари? Как си представяте това нещо вие? Знаете ли, какво значи
такава организация в една болница с традиции толкова години? Вие така обричате хората девет – десет хиляди човека на произвол! Вижте го този човек – д-р Куртев, той е бил мой
учител, светла му памет. В тази болница навремето се правеха всякакви операции – и
ортопедични, и трепанации на мозъка, спешни състояния, всичко. А в момента, какво става
с тая болница? Какво сте направили, вие досега? Какви инвестиции са влезли допълнително
в болницата? Какви нови колеги, млади колеги, сте привлекли да работят там? Искам от вас
да ми кажете от Общината какво е направено? Няма връзка с управлението. Нито съм
адвокат на д-р Мичева, нито нещо лично срещу някой друг. Въпросът е принципен! А за да
бъде достойно отношението от ваша страна, трябваше да отидете вие на разговор, а не с
някакви писма да ги привиквате колегите на разговори. Вие с Кмета – се отива на място,
разговаря се с д-р Мичева, разговаря се с колегите и се взема едно общо решение. Защо порано не поставихте въпроса за конкурса? Можехте февруари месец да го направите. Знаете,
че тя ще се пенсионира. Защо не е направено нищо преди това? Казвате в срок шест месеца.
Спокойно може да го направите в началото на годината, да обявите конкурса, да видим кои
са кандидатите, дали отговарят на изискванията по закон. Нали искахте рестарт на
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държавността, това ли е рестарта ви? Вие решавате и край! Не може така, вие трябва да се
обърнете към колегите, да разговаряте с тях и след това вече да предприемете някакви
действия. И много ми е интересно след 15 /петнадесети/ декември, ако наистина нямате
друго намерение или някаква друга задна мисъл. Надявам се, че ако тази болница фалира,
благодарение на вас и вашето решение, значи на другият ден вие трябва да си подадете
оставката и да сте на последния чин там. Разбирате ли? Ако не правите тая ситуация в
момента, така че можеха да възникнат и други въпроси, но е унизително такова отношение,
в това число и към мен, нали това нещо да виждам аз в такъв един малък град, в такава
болница. Така че, моля за уважение към колегите и да си помислите за по - нататъшно
отношение към болницата.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Понеже споменавате и моето име, имам право на отговор и всеки,
който бъде споменен. За достойното поведение, няма как по-достойно да се държим. Ние
сме отправили преди изтичането на договора за възлагане на управление, въпроса пред
Общински съвет и сме го поставили преди да настъпи самият процес. Докато миналата
година, също изтичаше договора, даже и изтече, и също вие тогава казахте, д-р Белинов, че
защо предварително не е направена срещата, защо не са предприети мерки. Болницата е
деликатна тема. Особено за община като от нашият ранг. Ние много внимателно и месеци
наред, дискутирайки тази тема, знаете с дивидента и в същият този отговор ще стигна и
дотам, се посочват едни неверни данни. Ние бяхме така добронамерени, да поканим,
защото с покана се правят срещите и тази покана възникна след обсъжданията в
постоянните комисии, на които вие не присъствате, д-р Белинов! И това беше решение на
колегите и първото предложение беше направено от г-н Бедиханов, за да потърсим още
веднъж диалог, който може би ще оправи обстановката, за да не стигнем до днескашния ден
и да обсъдим заявленията. От г-жа Станева - Директор на РЗОК – Разград, имаме писмо, с
което ни предупреждава за срокове, които са свързани с финанси. И до 15 /петнадесети/
декември д-р Мичева има определени задължения, които трябва да ги спази, за да може
всички тези служители, доктори, санитари, да може да си получават възнагражденията
подобаващо. И подлагайки на риск в това писмо, че ще бъдат изтървани тези срокове, че
няма да може да се спазят, предвид нашето решение, това не е вярно. Преди да изтече
договорът, ние трябва адекватно, като принципал, като общо събрание, да решим кой ще е!
Достойното поведение е обръщението ми към всички. Днес, това заседание също се
провежда с покана и пак от мое име – нито е надменно, нито е заповедно! Това изиска
законът. Поканваме всички! И времето ни е на разположение, всеки един може да се
изкаже, защото чухме, че и комисиите били затворени, че не може току-така всеки да
присъства. Това не е вярно! Всеки грамотен, интелигентен човек може да провери в нашия
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019 – 2023 година, по който
работи Общинския съвет, който приемаме в началото на мандата. Молбите за напускане
бяха след нашето предложение. Разбираемо е, някои може би се опасяват от неясното
бъдеще, от новия управител, от стария се притесняват. Така че, нормални процеси са това и
това е един естествен процес при изтичане на един договор, да има предложение за нов, да
бъде удължаван, да се прави конкурс, това изисква законът. И днес сред нас е д-р
8 / 63

Балканджиева, не виждам д-р Мичева, ако е тук, да ме извини. Д-р Алексиев, тук ли е? И
него не го виждам, защото се е подписал под един текст, така да го нарека, който донякъде,
той е обиждащ, предвид общинарите и надменното държане, за което, аз силно се съмнявам
да е той, но фактите показват, той се е подписал и г-жа Павлова, мисля че беше. Всички
опасения и притеснения, може да се изкажат тук от всички, които присъстват. Темата е
отворена, това е част от отговора ми. Който иска да се изказва, сега е моментът.
Заповядайте, д-р Белинов!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Малко разговорът става като монолог, но няма значение.
Искам да разбера, защо не предложихте, вие предлагате само един човек, не е редно така.
Защо не предложихте, да не би в болницата да няма работещи колеги, които временно
могат да изпълнят тая длъжност. Които са запознати с противоепидемичната обстановка,
проблемите на болницата ги знаят. Знаят какво става с населението. Защо няма втори,
трети, четвърти човек? Моите уважения към д-р Балканджиева, нищо лично към нея. Искам
принципно да изясните тези неща. Оттам нататък има си стандарти, изисквания, по законен
ред, всеки кандидат да отговаря на едни изисквания, което колегите много добре са го
написали тук.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Доколко е вярно ще проверим след малко.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да, нали това е по членове, нали както вие цитирате,
членове, алинеи и параграфи. Добре. Защо нямаше разговор? Затова ви казвам трябваше да
има предварителен разговор, колега, който е в момента работещ в болницата, да му се
предложи и нека след това да се обсъди между двама, трима. Сега, сам кон на първа гара,
това е... Какво друго! Другото е, пак ви повтарям, ако няма някаква идея да се фалира
болницата нали пак ви го повтарям това нещо.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нека да изясня малко работата на Общински съвет и на
администрацията, може би и в частност на управлението. Предложенията се правят, както е
оповестено по Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кубрат, от
определени хора в Общински съвет и от Кмета на общината, и от заместниците. Това сме го
приели в началото на нашия мандат и сме го заковали в нашия Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет – Кубрат. Естествено, че предложението ще дойде от
Председателя на Общински съвет, защото Общинският съвет е принципал на общинските
ни дружества – и на „Кубратска гора„ ЕООД гр. Кубрат, и на „ВиК Меден кладенец“
ЕООД, гр. Кубрат, и на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, преди това и на Медицинския
център и т.н. Предложението е първият етап. Всички в тази зала, които сте избрани за
общински съветници, може да предложите още десет имена и те ще бъдат подложени на
гласуване. Така че, вие, д-р Белинов, ако имате едно предложение, сега е моментът. Ние
като ръководство на Община Кубрат, сме преценили, че това е правилният човек. И го
предлагаме на вниманието на Общинския съвет, който ще реши кой да е новият управител.
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И от целият дебат, нито от кореспонденцията с Председателя на Българския Лекарски Съюз
и без д-р Мичева, защото не я видяхме в кореспонденцията, не видяхме предложение. Как
това не може, как онова не може, как противоречи на закона. Предложението какво е?! Има
едно предложение, временно изпълняващ до конкурс, да бъде д-р Леман Балканджиева,
което е оповестено със срок, че до шест месеца, ние, трябва да имаме всички тези критерии,
кой на какво трябва да отговаря, разбира се, съобразявайки се със закона. И още на
следващо заседание ще вземем решение за критериите, защото няма време, колеги. И пак
ще ги коментираме в тази зала и новият управител след конкурс на какви критерии да
отговаря. Така че, ако имате предложение сега е моментът. Казвате: „Към вносителя на
докладната“. Кой да е вносител на докладната?! Ако сред съветниците, колеги, няма повече
въпроси, ще дам думата лека - полека на присъстващите в залата.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Вече няма. Но просто нека да има диалог.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, ще има диалог. Заповядайте, само се представете за
протокола.

Д-Р ЙОРДАНОВА: Казвам се д-р Йорданова. Аз работа от 30 /тридесет/ години в тая
болница и като гледам за шест месеца толкова много неща могат да се случат, да настъпят,
само за две седмици болницата може да фалира. Защото Здравната каса има едни срокове,
за две седмици трябва да се попълнят всички липси, всички неща, които липсват, като
лекари, като апаратура и т.н. Няма ли ги тези неща за две седмици, това означава, че се
прекратява договорът с болницата. Това означава, че ние няма да чакаме шест месеца, за да
направите, вие конкурс. И защо не го направихте миналата година, наистина? Д-р Мичева,
не е умряла внезапно! Тя още от миналата година ѝ беше изтекъл мандата, защо не го
направихте тогава? Ние нямаме нужда от временно изпълняващ управител, имаме нужда
от.... Да, това е, което мога да кажа. За шест месеца просто няма да има болница.

Д-Р ДЕЧЕВ: И аз искам да кажа нещо!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Разбира се, заповядайте!

Д-Р ДЕЧЕВ: Д-р Дечев съм. От 36 /тридесет и шест/ години работя в болницата в Кубрат.
Досега такова отношение към медицинските лица, никога е нямало. Съжалявам, че по
някакъв начин може би ще нагрубя д-р Балканджиева, но тя шест години я няма в България.
Не работи! значи не работи и клинични пътеки. Болницата се гради върху работа със
Здравна каса. Ние сме достигнали някакво отделение, второ ниво на развитие. Вие знаете
ли, че сега, след петнадесети, какво ниво ще има болницата, знаете ли? Не нулево, айде
първо ниво ще дам! Знаете ли колко ще паднат доходите по Здравна каса, знаете ли? Не
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знаете! И друго, което искам да кажа. Каква е тази здравна комисия в която, колко са
членовете, които са запознати със здравеопазване? Колко са – три, четири, пет? Че дават и
предложения на всичкото отгоре. Какви са тези предложения, за какво? Хора, които са
запознати в болницата с работа и т.н. Ами, да бяхте сложили някой друг. Хванете някой от
улицата, сложете го временно, господине! Съжалявам за грубостта.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да запазим добрия тон!

Д-Р ДЕЧЕВ: Така или иначе след петнадесети, даже там да стоим, всичко заминава на...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Сега след това заседание, нали ще дадем думата и на д-р
Балканджиева, разбира се, вие малко така сте настроени, но колко, колко членове... Само да
се изслушваме, момент да отговоря, защото така ще стане малко на... Колко членове са
запознати с дейността? Доколкото ни се представя определен отчет от управителя,
Общинският съвет се запознава и няма задължение по закон, народът да избира общински
съветници, които са специалисти в дадени области. Така че, ако, така се е конструирал
Общинският съвет, може да нямаме нито едно медицинско лице, за което е виновен
народът, може би! Докато за нивото на болницата, ние, години наред тука, откакто сме
застанали на тази трибуна, приветстваме и благодарим на д-р Мичева, когато присъства, че
болницата е в добро състояние. И конкурсът – на първия въпрос - защо миналата година не
го проведохме? Защото, миналата година, имахме разговори с г-жа Мичева и по наше
настояване! Тя каза: „Аз ще предам щафетата на следващия, няма никакъв проблем“, има го
записано в протоколите. И каза, още една година, ще ви помогна, момчета и ще съм
управител!

Д-Р ЙОРДАНОВА: Защо не го направихте конкурса?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не е заявявано така! Не е заявявано така! Предлагам да дадем
думата на д-р Балканджиева. Вие по-добре я познавате от мен сигурно. Заповядайте!

Д-Р БАЛКАНДЖИЕВА: Уважаеми г-н Председател на Общински съвет – Кубрат,
Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми Заместник – кметове, Уважаеми дами и господа Общински
съветници, Уважаеми Кметове на община Кубрат, Уважаеми колеги, медицински
специалисти, Уважаеми граждани на град Кубрат. Казвам се д-р Леман Балканджиева, с
много хора се познаваме от общината, тъй като съм работила и съм започнала своята
кариера, като лекар в районна Болница – Кубрат, по - нататък Общинска Болница – Кубрат,
а от 2000 - та година и като медицински управител на Медицински център – Кубрат. Няма
да ви отегчавам с моята автобиография, но искам да ви уверя, че като лекар и специалист
„вътрешни болести“, също така имам и административен опит, като управител на
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Медицински център, също така и като Заместник - председател в Съвета на директорите на
„МБАЛ – Св. Иван Рилски“ гр. Разград. Също така, съм работила и в кардиологично
отделение, като лекар в „МБАЛ – Св. Иван Рилски“ гр. Разград. Така е, отсъствала съм
около шест години от страната. Работих и живях в Англия, като минах през различни етапи,
докато се адаптирам към тяхната система, в различни длъжности и работа, като искам да ви
уверя, че не съм си загубила лекарските права, включително членувам в Лекарският им
съюз в Англия и си плащам членският внос. А за информация на хората, които не знаят,
последната година работих като лекар в Англия. Това е, което мога да кажа накратко.
Когато се завърнах, тръгнах в България, поради семейни причини се върнах обратно и
исках да си възстановя практиката в Кубрат, защото беше закрита преди години и тръгнах
по процедурата за разкриване на индивидуална медицинска практика. Преди време имах
покана от Общинското ръководство и тогава се запознах с г-н Юмеров, а с г-н Алкин Неби
се познаваме от много години. Водихме няколко разговора, с което те ме убедиха, временно
да поема управлението на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат до провеждането на
конкурса. Това е, което мога да кажа, ако имате допълнителни въпроси, съм готова да
отговарям.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, д-р Балканджиева! Сигурно ще възникват още
въпроси. Заповядайте, да! Малко по-високо, да се чува за Протокола.

СТЕФКА АРНАУДОВА: Казвам се Стефка Арнаудова. От 42 /четиридесет и две/ години
съм в тая болница. Искам да попитам д-р Балканджиева, къде е тоя медицински център?
Къде го? Къде замина, какво се случи с него? Защо го няма? Кой го фалира? Сега ще се
местите в болницата и нея да я фалирате. Съжалявам, че така...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, за въпроса. Сигурно има отговор. Заповядайте, д-р
Балканджиева.

Д-Р БАЛКАНДЖИЕВА: На въпроса на Стефка Арнаудова. Бях управител от 2000 – та
година до 2012 година, май месец, управител на Медицинския център. Искам да ви кажа, че
някой, който се интересува от финансовото състояние или за фалита на Медицинския
център, всичко е изложено в сайта на общинското ръководство на Общинския съвет на
Община Кубрат. Протоколи от заседания и Решения от заседания на Общинския съвет,
също така имам и разпечатка на последните три години от моето управление, където
Медицинският център не е фалирал. Сега, правим анализ за нещо, което е минало. Само
искам да ви уверя, ако искате може да проверите, има си начини. Това, което вие твърдите
не отговаря на истината. Това не отговаря на истината. Да, медицинският център беше
закрит, защото си подадох заявление за напускане, но не е фалирал за това да съм подала
заявление. Това е положението. Не искам да правя повече анализ. Но по време на моето
управление, Медицинският център, финансово е приключвал с печалба и е давал дивиденти
на Общината. Това е!
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Д-р Балканджиева, по-добре ще е да сте тук, за да не се разхождаме
в залата. Г-жо Борисова, заповядайте!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Благодаря, г-н Председател. Аз имам един въпрос към д-р
Балканджиева и мисля, че това, което се случва в „МБАЛ – Кубрат“, трябва де ни е една
достатъчно сериозна индикация, че проблем всъщност има, и създалата се ситуация не бива
да бъде неглижирана. Д-р Балканджиева, какво ще се случи, ако тези лекари, които са
подали своето заявление за напускане, наистина от 16 /шестнадесети/ декември не дойдат
на работа и съответно отделенията останат празни? Това е въпросът ми към д-р
Балканджиева. Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, за въпроса! Г-жо Балканджиева, заповядайте!

Д-Р БАЛКАНДЖИЕВА: Сега аз и като лекар, и като човек, и като пациент, така всички
сме потенциални пациенти, никой не е роден с диплома лекар. Искам да кажа, че проблемът
в здравеопазването не е от сега. Както виждате продължава с години да се дебатира, което
съм го преживяла, във времето, което бях управител на Медицинския център и тогава в
Медицинския център работеха различни специалисти над дванадесет – тринадесет до
петнадесет специалиста сме стигали, които обслужваха населението и сега чувам по
медиите, че ще се наблегне на доболничната помощ, но тогавашната управа на Община
Кубрат, решиха че Медицинският център не е нужен на населението. Но болницата
наистина е нужна и трябва да се развива и за напред. Защото хората, населението на страна
е застаряващо, а в същото време медицинските кадри, са дефицит. Моите уважения към
моите колеги, с които съм работила доста години и с които съм била в много добри
колегиални отношения, с много добри впечатления, моите уважения към тях, като
професионалисти и специалисти, и като човек. И се надявам за в бъдеще, ако разговаряме,
защото сега нямах възможност до момента да разговарям с тях. Може би в дебатите ще
стигнем до някакъв консенсус и до правилните решения от тяхна страна. Това е, което мога
да кажа. И също така имам виждания за развитието на болницата, а в кадрова насока, нямам
намерение нито един медицински здравен специалист, да бъде освободен от болницата,
нито пък да бъде застрашен. Всеки трябва достойно да получава, това което е било досега.
И така ще продължи. Нямам намерение да правя кардинални промени, а по-скоро да работя
за привличането на нови кадри, нови специалисти, от което има нужда населението на
община Кубрат.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Други въпроси, колеги, съветници? Г-н Белинов,
заповядайте!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не завиждам на д-р Балканджиева, за това, ако стане това
още от сега виждам, какви са настроенията, но бих ви предложил нещо много лесно и
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просто. Обявете си конкурса, да си остане стария управител и да няма никакви... Идва нова
година, има проблем със здравната каса, с пандемия всичко и след това вече, когато дойде
датата за конкурса, който е достоен, който предложи най - добра програма за развитие на
тая болница, нека да си управлява, с удоволствие аз ще бъда първият, който ще гласувам.
Така че тези дебати мисля, че са рискови и в момента рискуваме общината да остане без
специалисти. Това е като препоръка и предупреждение, така че, помислете си малко.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте! Въпрос или?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз само да допълня, предполагам, че вече знаете, че всички
лекари, които са подали молби за напускане, са получили предложения от тутраканската
болница, ако не знаете да ви кажа. Така че, наистина има реален риск тези специалисти да
напуснат общината. Помислете си още веднъж, дали да не изменим това предложение. Има
и конкретно предложение вече.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Беше препоръка или предложение?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Предложение, да.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото, ако е предложение, ще го запиша и ще го подложа на
гласуване.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Предложение, за да протече по тоя начин по-нататъшното....
А вече, нека д-р Балканджиева да си кандидатства или други кандидати, нека да си
представят бизнес програмата за развитие на болницата, с удоволствие аз ще ги подкрепям.
Да ми кажат от къде ще има инвестиции, от къде ще има млади лекари, които ще работят,
от къде ще има нова апаратура. За мен сега е добре. Ако знаете, че на седмица по десет
човека от общината идват при мен, това добре ли е според вас? Търсят други специалисти,
идват в друга болница. Знаете ли какво значи, възрастен човек от едно отделение до друго
по пет - шест часа да го мотаят. Представете си седемдесет годишен човек от село
Звънарци, сега случайно казвам и го пратим сега във Варна или други градове, какво става с
него? Така че всички имаме родители, всички имаме близки, малко по - сериозно да се
отнесем към този проблем. Така че нека да не драматизираме нещата, нищо не е станало.
Не съм адвокат пак повтарям, нито на д-р Мичева, нито нещо лично към д-р Балканджиева.
Тези които са достойни, които ще докажат, че могат да бъдат управители, да си
кандидатстват, да станат управители и да си управляват. Това е!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това е вашето мнение! Г-жо Цонева, заповядайте!
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НИНА ЦОНЕВА: Г-н Юмеров, аз предлагам малко да се смирите! Защото, арогантността
ви, наистина, отиде твърде далеч. Това отдавна го казвам и може би след всяка комисия, и
след всяко заседание. Позволихте си, така и леко заплашителен тон към д-р Алексиев. Аз
вярвам, че доктор Алексиев има достатъчно ум в главата си, за да знае какво подписва и
моля да не говорите зад гърба на хора, които не присъстват, това е едно. Не можете да
водите този диалог, не може да отговаряте на тези хора, моля да ми простите, но нямате
този капацитет. Вероятно в друга област имате, но тука нямате право. И казахте
общинското ръководство, г-н Неби, не може да запазите мълчание! Аз не искам повече г-н
Юмеров да отговаря, искам да чуя и вашето мнение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби!

АЛКИН НЕБИ: Да, благодаря! Уважаеми Общински съветници, Уважаеми Председател на
Общински съвет - Кубрат, Заместник – кметове, Кметове по населени места, доктори,
сестри, обслужващ персонал и граждани, уважаема медия! Има едно предложение, което е
сведено до знанието на Общинския съвет, където договорът на лицето „Х“ изтича и се
предлага до конкурс лицето „Y“. Общинският съвет е принципал на общинските
предприятия и той решава. Имаме предложения, те ще бъдат подложени на гласуване.
Нищо лично към никого, нищо лично към доктори, сестри, санитарки, нищо лично казвам!
Но, все пак казвам, един договор изтича и трябва да се вземе решение от Общински съвет,
който е отговорен за всички общински предприятия. Това е предложение. Слушам, г-жа
Цонева!

НИНА ЦОНЕВА: Ще повторя въпроса на г-жа Мариета Борисова, ако лекарите, които са
подали заявления за напускане, напуснат какви ще са вашите стъпки?

АЛКИН НЕБИ: Искрено се надявам това да не стане! Искрено се надявам това да не стане,
защото, както всички казаха, са с по тридесет – четиридесет години стаж са в „МБАЛ –
Кубрат“ ЕООД. А предложението беше първо, след това дойдоха и заявленията. И
конкурсът е до шест месеца, може и на първия месец, може и на втория. Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Цонев, заповядайте!

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Само искам да попитам д-р Белинов, вие сам казахте, че хора от
общината идват във Варна при вас да се лекуват.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Да.
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ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Не само от общината, а от цяла България. Задавал ли сте си въпроса
защо не се лекуват в кубратската болница, а търсят други болници?

В ТОЗИ МОМЕНТ НАХЛУВА ЕДИН ГРАЖДАНИН В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА,
ИЗРИЧАЙКИ СЛЕДНИТЕ ДУМИ: „Аз само... Значи докторка Мичева прави аборт на
четири месечно дете. Може ли? Докторка Мичева прави аборт на четири месечно дете.
Може ли? Питам аз!“.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Момент, момент, момент! Господине, вие не може да вземате
думата без да ви я дам! Моля, изведете господина от залата! Г-н Цонев, продължете с
въпроса, моля ви се.

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Да си довърша само мисълта.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нямаме общинска полиция и така.

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: И другото, което е нашата болница я има и съществува, защото е
болница на документи. Колко фалшиви пътеки има и колко продължават да се правят,
просто трябва да се докаже.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Браво, браво, браво! Как може такова нещо?! Вие в
болницата ли работите?

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ: Аз не работя, но...

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Можете ли да го докажете. Обърнете се към хората, които
са зад вас и им кажете, че фалшиво работят и фалшиви пътеки правят. Аз знам, че вие
имате някакво лично отношение, за всички може да се случи такова нещо, но принципал е
Общината. Общината една стотинка не е вкарала в тази болница, нещо ново не е направено.
Пак повтарям, колко млади специалисти вие докарахте в тая болница? Не се оправдавайте с
управителя, не се оправдавайте и с персонала на болницата. Че сте направили някакъв
ремонт! Какво е това?! Това не е нищо! Така че, към вас, нали колега, не е виновен само
управителя, виновен е принципалът, защото Общината е съсобственик на болницата и нищо
не се прави. Аз съм работил в тая болница осем години и съвсем по - друг начин беше.
Добре, предложете нещо да се промени в тая болница. Някой предлагал ли е нещо? Преди
две години имах идеята да се правят съвсем други неща, но народът реши друго. Ето,
виждате до къде отиваме, отиваме във времето до фалит и да няма болница в този град и
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хората – девет - десет хиляди човека ще останат без медицинско обслужване, по този
начин, ако разсъждаваме.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Много сте черноглед, д-р Белинов, много сте черноглед! Само един
момент, да се изслушваме. Г-жо Борисова, заповядайте! Имам право на отговор тук, защото
има зададен въпрос!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Да ви изчакам ли?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, заповядайте!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз искам да се извиня на всички лекари, на всички медицински
сестри, на санитарите и на всички работещи в болницата, че съм част от такъв Общински
съвет, в който колега става, немотивирано хвърля камъни върху вашият труд. Волно
неволно аз съм част от това, което се случва в болницата и знам колко усилия полагате,
знам колко нощи не спите, знам колко лишения търпите и вие, и семействата ви. И в тази
връзка искам отново да апелирам нали, възникват тук много дебати, много спорове, в
крайна сметка нашият резултат, как да кажа, нашият резултат трябва да бъде полезен за
цялото общество. Темата е много важна за всички нас. Ние не можем с лека ръка да
ставаме, да хвърляме обвинения и да правим, каквито и да било нападки към болницата и
към лекарите. В момента нашата задача е да стигнем до най-оптималното решение, заради
това моят въпрос е и към г-н Юмеров, и към г-н Неби, тъй като към момента според мен,
вървим към едно партийно решение. Така е г-н Неби, винаги е така, имате стабилно
мнозинство, това си е ваше право. На вашите съветници ще лежи това решение, което ще се
вземе. Така че, аз искам да ви питам, тези реакции, които чувате, според вас не са ли
индикация, че работещите в болницата, хората, които най - добре разбират каква е и в
момента обстановката, хората, които разбират от здравеопазване, не са съгласни с
предложеното от вас решение? Не е ли по-резонно, д-р Мичева, да остане до провеждане на
конкурс, д-р Балканджиева да поработи със своите колеги, да си върне по някакъв начин
доверието, което очевидно тя е загубила? От там насетне нашата Наредба да се приведе във
вид, в който законът изисква и да се проведе един законосъобразен конкурс. Това е моето
предложение, може да го запишете така и да го подложите по - нататък на гласуване.
Мисля, че задачата на всички ни тук, е да постигнем един добър резултат и да не ощетяваме
по никакъв начин населението на територията на общината. И също така искам да напомня,
че в момента се намираме в пандемия и е много важно болницата да съществува, много е
важно болницата да продължи да работи, а за вас също е важно и болницата да бъде и на
печалба. Благодаря ви!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Заповядайте!
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ТАТЯНА ПЕНЧЕВА: Здравейте на всички! Казвам се Татяна Пенчева и работя в ОУ
„Христо Смирненски“ гр. Кубрат. Искам да се обърна към всички вас и да ви кажа, че няма
вечни хора! Нито постове! Уважавам труда на всички лекари тук, но не уважавам
реакциите. Не мисля, че е достойно поведение пред местния парламент – Общинския съвет.
Не мисля, че това поведение е достойно! Още нещо преди да мина по същество. Г-н
Белинов каза, че са ходили при него по десет човека, да, и аз съм ходила. Уважение към
Вас! И от доста години, ходя само навън! Защо мислите? Имате ли представа какво
високомерно отношение имат някои от служителите от болницата? Имате ли представа?
Като че ли ние отиваме там за удоволствие. Просто да им проваляме спокойствието. Защо?!
Извинявайте, аз съм редовен данъкоплатец и болницата в някаква степен се издържа и от
моите данъци. Ето, чувам пак реакция! Ако някой има нещо да ми каже, нека да стане и да
го направи в лицето ми. Уважавам и д-р Йорданова, и д-р Неделчева, и д-р Дечев. Животът
ми така се стече, че съм се срещала с всеки от тях. Към някои изпитвам респект – към някои
не до там. Дано да си спомнят ситуации, в които не са се държали, като хора, които са
полагали Хипократова клетва. Съжалявам за това, което казвам, но много са малко
служителите в нашата болница, които им е призвание професията. Не говоря за лекарите!
Защото, когато аз отивам сред нощите с мой близък човек и ме приемат, някаква санитарка
се опитва да ме командва, да донеса подлога. Не го намирам за нормално! Това ли е
нормалното обслужване в нашата болница? Аз съм ходила и в други градове по болници,
много по-големи. Знаете ли как се държат там с пациентите? Прощавайте, но когато се
наложи да закарам съпруга ми в София, пред болницата стоеше най-малко половин екип на
болницата и чакаше линейката да пристигне. Къде видяхте вие тука в Кубрат такова нещо?
Така...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да се изслушваме, да!

ТАТЯНА ПЕНЧЕВА: Говорихме за специалисти. Извинявайте, аз откакто съм се родила,
живея в този град, доста млади специалисти минаха през кубратската болница. Питам, защо
не се задържаха? Някой може ли да ми отговори? Защо те напускаха? Не взимам отношение
и страна, не съм адвокат на нито една от двете докторки - нито на д-р Балканджиева, нито
на д-р Мичева. Но за д-р Балканджиева, мога да кажа, че имам изключително добри
впечатления, някой който има противоположното мнение, да ме обори. Срещнахме се
преди може би около петнадесет години с нея за пръв път. Прегледаме, назначи ми лечение
и ми поиска номера на телефона. Три пъти след това в продължение на два дни, тя ми звъня
да се интересува, какво е здравословното ми състояние. Извинявайте, но за мен това е
лекар! Вие, на колко пациенти, които изписахте от вашата болница, се позаинтересовахте
аджаба, как са? И аз съм лежала в болницата, айде... Че си водя детето в Русе с абсцес
цялата ръка след ваксина и след операция, и се връщам тука при друг лекар, който две
седмици ни е мотал, докато стигнем до цялата ръка в абсцес и детето на синьо-лилави петна
и лекарят ми казва, ами като е вдигнал температура, носи го там където си го лекувала.
Това ли е вашето отношение? И то към дете, не говоря за възрастен човек. Извинявайте, не
удобно ви е да се съгласявате! Та въпросната Балканджиева, която е тук, защото за мен, аз
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не я наричам доктор, наричам я просто Балканджиева, защото за мен е човек. Съвсем
сериозно и отговорно, мога да заявя, последните три години от живота си, мъжът ми, ги
дължи на д-р Балканджиева, която не спря да звъни от Лондон и да се интересува за
неговото здравословно състояние. И когато изпаднеше в криза, точно тя, ми казваше, къде
да го водя, какво да му купя, какво да му дам, защото тука просто се вливаше един
фурантрил венозно и до там! Много ви моля! Респект, д-р Балканджиева! Благодаря ви от
все сърце!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, първо преди да попитам, дали има още желаещи за
изказвания, искам да отговоря на въпроса на д-р Белинов, какво е направено. Всичко,
каквото е направено от „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, което надвишава правомощията на
управителя, е с решение на Общински съвет. Задължително с решение на Общински съвет.
Понеже с годините е вменявано, че Общината не помага и болницата сама се справя, това
не е вярно. За всичко, което се купува и ремонтира, съгласие дава Общинския съвет,
включително и за скенера, новият, който придобихте. И всички се гордеем с тази апаратура.
Колко млади са привлекани, беше вторият въпрос. След всеки анекс на договора от 2005
година, понеже ние, управниците, избраните хора от народа, трябва да следим закона и да
го спазваме, разбира се, и всички, които назначаваме, както в случая управителят, е длъжен
да представи бизнес план и визия за развитие на съответното дружество - и във финансов
аспект, и в кадрови, и в ДМА. Ще попитам този Общински съвет, две години и половина
минаха, такова нещо има ли пред нас, колеги? Няма!

СЛУЖИТЕЛИ НА „МБАЛ – КУБРАТ“ ЕООД: Вие защо не им поискахте? Защо не го
изисквахте от самите ръководители на болницата?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще ви отговоря и за това.

СЛУЖИТЕЛИ НА „МБАЛ – КУБРАТ“ ЕООД: А не така изведнъж да се сервират тия
неща.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не, не! Ще ви отговоря. И затова е хубаво обществото да бъде
запознавано от всяка страна! Не еднолично, някой да вменява неговото мнение. В тази
държава има закони, които трябва да се спазват от всеки един от нас. Защо не сме го
изисквали?! Това е задължение на управителя! Защото в един момент казваш ами това е няма никой, няма защо, няма визия, ами това е положението! Третият въпрос от г-жа
Борисова, партийното решение. Моля ви се, това да е за последно! След гласуването ще
видим кое е партийно или не. Моля ви! В тази зала гласуването ще реши. Както аз мога да
направя предложение, същото направихте и вие, което казва така: Удължаване на договора
на д-р Мичева и конкурс. Ето, второ предложение. Всички сме равни, независимо, че аз съм
зад микрофона. Нарушавайки Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
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– Кубрат, съм предоставил възможност на всеки един от вас да се изказва колкото си иска
като време и колкото пъти иска, без да го спирам или обиждам. Има ли други въпроси,
становища, мнения, предложения? Заповядайте, г-жо Борисова! Реплика, дуплика, отговор,
въпрос, какво?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Понеже ме споменахте, от моя страна може да е за последно, да
го кажа, но от ваша страна, със сигурност в продължение на следващите две години, това
поведение, няма да е за последно. Благодаря, ви!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да спазвам Правилника за организацията е дейността на Общински
съвет – Кубрат ли? Разбира се, че ще е така! Заповядайте! Ако се представите за Протокола.

БЮРХАН ИСМАЛОВ: Бюрхан Исмаилов съм. Уважаеми съграждани, Уважаеми г-н
Председател, всички присъстващи, особено персонала на болницата се нуждаят от ясни и
конкретни отговори. Д-р Йорданова ви пита, защо през изтеклата година не проведохте
конкурс, криво-ляво успяхте да отговорите. Д-р Белинов, също подсети, защо примерно
този конкурс не се проведе при условията на чл. 70, както е написано там в писмото –
отговор на служителите на „ МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, чл. 70 от Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия. Такъв отговор аз лично не чух. Предполагам и
останалите хора не чуха. Моят конкретен въпрос е следният: Ако Търговския регистър не
впише съответните промени, които ще се гласуват на днешната сесия, какво следва от това?
Предполагам за Общинския съвет няма да има никакви последствия, защото се подразбира,
че д-р Мичева ще продължава да изпълнява задълженията си. Общинският съвет обаче ще е
взел едно грешно решение, ще се съберете януари месец или декември месец и ще
коригирате своето решение, но ще остане един смут в обществото, за причиняване на
безпокойство. Какъв е проблемът настоящият управител на болницата д-р Мичева, да
продължава да си изпълнява задълженията до провеждане на конкурс, както го пише в
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия? Конкретно и ясно. Това е
моят въпрос. Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Два въпроса оформихте! Първият, ако не бъде вписан в Търговския
регистър и второ за конкурса. Аз ли искате да отговоря?

БЮРХАН ИСМАЛОВ: Ако желаете.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За вписването в Търговския регистър, г-н Исмаилов, вие много
добре трябва да знаете, а не да вменявате. Има си правила как се вписва. И основният
документ, който трябва да бъде представен е Решението на Общински съвет, както за
отписването, така и за вписването. Ако има някакви пречки, то ще бъде указано, на
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съответния човек, който иска да го впише, съответно отказът. Но основание за това към
този момент няма. Всички тези тези, може би вие сте ги прочели, което беше разпратено на
общинските съветници, но под някаква форма тя достигна до всички, което е нормално и
може би от там се подвеждате, че някой казва, може да не бъде вписано. Това е някаква
хипотеза, след, може би, вменяване на някакво мнение. Конкурсът, цитирате Закона за
публичните предприятия, защото този ви отърва в момента. Също така Търговският закон
казва така: “Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името
му да бъде заличено от търговския регистър.“, чл. 141, ал. 4. И аз след малко ще предложа,
да променим решението в тази насока. За да възпрепятствам опасенията на д-р Дечев,
предвид сроковете, които трябва да спазваме. Защото аз се опасявам от неговите думи, че
някой не иска да ги спази. И ще трябва по - навреме, да се свършат определени задачи,
спрямо отчитането на отчетите към РЗОК, НЗОК и ежедневните, които ви притесняват.
Удовлетворен ли сте от отговора или още да...

БЮРХАН ИСМАЛОВ: Само едно уточнение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!

БЮРХАН ИСМАЛОВ: Цитирах Закона за публичните предприятия, защото, той касае
дружествата, с държавно и общинско участие. Докато Търговският закон е по...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, който е над другия.

БЮРХАН ИСМАЛОВ: Е, не може да кажете така.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е! Желаещи за изказвания, колеги? Много бързо изчерпахме
този дебат. Колеги, ако няма, ще премина към предложенията, които бяха направени и
съответно тяхното гласуване, което е поименно. Те донякъде са еднакви и ако се съгласите
на г-жа Борисова и д-р Белинов, да удължим договора на д-р Мичева, срок не казахте,
просто да го удължим и в последствие да решим за конкурса.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не е просто, до провеждане на конкурса.

МАРИЕТА БОРИСОВА: В срок до провеждане на конкурса.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: До провеждане, може и след една седмица да е. Става
въпрос до провеждане на конкурс.
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НИНА ЦОНЕВА: Може ли да попитам, защо, кое налага поименно гласуване?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Защото точката трябва да се гласува поименно.

НИНА ЦОНЕВА: Може ли да ми прочете от Правилника, коя част от Правилника посочва
примерно гласуването.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: ЗМСМА /Закон за местното самоуправление и местната
администрация/, гласи тази точка да се гласува поименно.

НИНА ЦОНЕВА: Искам да ми посочите коя глава, коя точка, коя алинея или искате да
дадете тон за гласуване?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не.

НИНА ЦОНЕВА: Искам да ми посочите, ако може точката.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Съгласувал юрист на община Кубрат на докладната е госпожа
Кирилова.

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Чл. 21, ал. 1, т. 9 описва съгласно ЗМСМА поименно
гласуване.

НИНА ЦОНЕВА: Защо? Искам някаква подробност, трябва да има.

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: В същият Закон – ЗМСМА, чл. 27 посочва кои точки, с какво
мнозинство да се гласуват и как.

НИНА ЦОНЕВА: Никога не сме правили такова нещо. Когато има предложение да се
гласува, когато се направи предложение да се гласува, никога не сме гласували поименно.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, законът е ясен и категоричен, че гласуването е поименно и
съответно предложенията трябва да са поименни. Който е съгласен, с така направеното
предложение от г-жа Борисова и от д-р Белинов: Да бъде удължен договорът на д-р
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Павлина Мичева до провеждане на конкурс, моля да гласува. Зачитам имената ви по
списък...

Проведе се поименно гласуване...
№
1

Име и фамилия
Алисе Незирова

Гласувал (а)
Против

2

Веселин Алеков

Отсъства

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р 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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 12 гласа „Против“, предложението се отхвърля. Колеги, искам
да благодаря за дебата, който се проведе и ще направя предложение, предвид сроковете,
които притесняват всички служители на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат. И
предложението ми е следното:
Относно: Освобождаване от длъжност и оттегляне овластяването като управител
на “МБАЛ-Кубрат“ ЕООД - гр. Кубрат на д-р Павлина Мичева и избор на временно
изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ-Кубрат“ ЕООД.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 161 по Протокол № 14 от 22.12.2020 г., Общински съветКубрат удължи Договора за възлагане на търговско управление от 13.12.2005г. на г-жа
Павлина Мичева с 1 /една/ година, считано от 15.12.2020 г.
Срокът на договора изтича на 15.12.2021г. Предвид уведомително писмо от д-р
Камелия Станева - Директор на РЗОК - Разград и с оглед кратките срокове за отчитане
на дейността на „МБАЛ - Кубрат“ за болнична и извънболнична медицинска помощ,
през месец декември 2021 г. и осигуряването на непрекъснатост на процеса на работа е
необходимо освобождаването на г-жа Мичева като управител на „МБАЛ - Кубрат“
ЕООД да бъде считано от 01.12.2021 г., както и да се проведе конкурсна процедура за
избор на нов управител на лечебното заведение.
Изготвянето на правилата и провеждането на процедурата отнемат известно
време, което не може да бъде по-дълго от 6-месеца, но и предвид на обстоятелството,
че дружеството е лечебно заведение следва да се овласти временно изпълняващ
длъжността управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.
Хипотезата на чл. 141, ал. 4 от ТЗ е категорична: “Овластяването на управителя
може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския
регистър. “Съгласно практика на ВКС от м. октомври 2021 г.: “Общото събрание има
изключителното правомощие да оттегли овластяването на управителя по всяко време,
като преценката му е свободна и не е обвързана от наличието на законови или
договорни основания“.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, предложение 1-во и 2-ро от т. 5 и ал. 4, чл. 141,
ал. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 и чл. 31 от Наредба № 8 за
осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел на Общински съвет Кубрат, предлагам Общински съвет Кубрат, да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Освобождава от длъжност като управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр.
Кубрат на д-р Павлина Мичева, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, и оттегля овластяването й
като управител, считано от 01.12.2021 г.
1.1. Д-р Павлина Мичева, да предаде цялата налична документация на комисия,
определена със заповед на кмета на Община Кубрат, в срок не по-късно от 01.12.2021 г.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ - Кубрат“
ЕООД д-р Леман Балканджиева, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, до провеждане на конкурс
/обявяване, провеждане и финализиране на конкурсна процедура/ за възлагане
управлението на дружеството, но не по късно от 6 /шест/ месеца от приемане на
настоящото решение, считано от 01.12.2021 г.
2.1. Определя възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни заплати.
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2.2. Управителят, да участва в медицинските дейности на дружеството, като
работи като специалист “вътрешни болести“ в отделенията и в специализиран лекарски
кабинет.
2.3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възлагане на
управление с д-р Леман Балканджиева, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ.
2.4. Избраният - Временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ Кубрат“ ЕООД, да извърши всички последващи действия във връзка с настъпилите
обстоятелства и обявяването им в Търговският регистър към Агенцията по
вписванията.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, преминаваме към гласуване на моето предложение.
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
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р 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
Против

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Георгиева, вие не обявихте дали изобщо може да
гласувате.
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ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Както кажете.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля?

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Както кажете, веднъж гласувам, веднъж не гласувам.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не е както кажем ние.

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз веднъж гласувах и вие казахте, че нямам право.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Един момент, един момент! Всеки, който счита, че е в конфликт,
сам трябва да обяви и да каже ще гласува или не, защото ние не може да знаем вашите
отношения с „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД. Те може миналия месец да са едни, сега други.

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: За предното решение, не ме попитахте.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вие сега водите ли се на работа в „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД ?

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Какво значи водите ли се?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не знам, вие ще кажете! И това пречка ли е да гласувате?

НИНА ЦОНЕВА: Ужас, г-н Председател, моля ви.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не, не! Трябва да изясним, предвид гласуването!

НИНА ЦОНЕВА: Недейте така....

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Вие не сте тема, г-жо Цонева!
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НИНА ЦОНЕВА: Вие не сте господар!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Георгиева, ще ми кажете ли, гласувате ли или не?

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Няма да ви отговоря, ще се разберем.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Според мене има юристи, които могат да кажат, как е
разписано в Закона, има ли право г-жа Георгиева да участва в гласуването или не. То си
има...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Кирилова, аз не бях ли толкова ясен, за да се изказват
юристи?

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Да, в залата виждам четирима юристи, с дипломи и с
правоспособност. Преценката по чл. 37 от ЗМСМА, е обвързана в зависимост от това
дали има материален интерес лицето. А това дали има материален интерес, знае само
самото лице.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз мога ли да знам, понеже съм Председател на Общински
съвет?! От къде да знам! Нито виждам щатните, нито заплатите!

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Дали от решението ще има материален интерес самото лице.
Това знае само самото лице и точката, която се гласува в момента, дали е обвързана или
не.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Георгиева думата е ваша. Предвид гласуването трябва да
определим!

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Гласът ми не е решаващ, няма да участвам в гласуването.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!

Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков

3

Ганка Георгиева

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р 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
Не участва в
гласуването
Против
За
За
За
За
За
За
Против
Против
Против
За
Против
Против
Отсъства
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 311
Със свое Решение № 161 по Протокол № 14 от 22.12.2020 г., Общински съвет Кубрат удължи Договора за възлагане на търговско управление от 13.12.2005 г. на г-жа
Павлина Мичева с 1 /една/ година, считано от 15.12.2020 г.
Срокът на договора изтича на 15.12.2021 г. Предвид уведомително писмо от д-р
Камелия Станева - Директор на РЗОК - Разград и с оглед кратките срокове за отчитане
на дейността на „МБАЛ - Кубрат“ за болнична и извънболнична медицинска помощ,
през месец декември 2021 г. и осигуряването на непрекъснатост на процеса на работа е
необходимо освобождаването на г-жа Мичева като управител на „МБАЛ - Кубрат“
ЕООД, да бъде считано от 01.12.2021 г., както и да се проведе конкурсна процедура за
избор на нов управител на лечебното заведение.
Изготвянето на правилата и провеждането на процедурата отнемат известно
време, което не може да бъде по-дълго от 6-месеца, но и предвид на обстоятелството,
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че дружеството е лечебно заведение следва да се овласти временно изпълняващ
длъжността управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД.
Хипотезата на чл. 141, ал. 4 от ТЗ е категорична: “Овластяването на управителя
може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския
регистър. “Съгласно практика на ВКС от м. октомври 2021 г.: “Общото събрание има
изключителното правомощие да оттегли овластяването на управителя по всяко време,
като преценката му е свободна и не е обвързана от наличието на законови или
договорни основания“.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23, чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, предложение 1-во и 2-ро от т. 5 и ал. 4, чл. 141,
ал. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5 и чл. 31 от Наредба № 8 за
осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел на Общински съвет Кубрат, Общинският съвет – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Освобождава от длъжност като управител на “МБАЛ - Кубрат“ ЕООД - гр.
Кубрат на д-р Павлина Мичева, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, и оттегля овластяването
й като управител, считано от 01.12.2021 г.
1.1. Павлина Мичева, да предаде цялата налична документация на комисия,
определена със заповед на кмета на Община Кубрат, в срок не по-късно от
01.12.2021 г.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ Кубрат“ ЕООД д-р Леман Балканджиева, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, до провеждане
на конкурс /обявяване, провеждане и финализиране на конкурсна процедура/ за
възлагане управлението на дружеството, но не по късно от 6 /шест/ месеца от
приемане на настоящото решение, считано от 01.12.2021 г.
2.1. Определя възнаграждение в размер на 3 /три/ минимални работни
заплати.
2.2. Управителят, да участва в медицинските дейности на дружеството, като
работи като специалист “вътрешни болести“ в отделенията и в специализиран
лекарски кабинет.
2.3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възлагане на
управление с д-р Леман Балканджиева, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ.
2.4. Избраният - Временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ Кубрат“ ЕООД, да извърши всички последващи действия във връзка с
настъпилите обстоятелства и обявяването им в Търговският регистър към
Агенцията по вписванията.
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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.

Резултати от поименното гласуване: „за”- 12 (дванадесет), „против”– 6
(шест), „въздържал се” – няма.

/ На основание чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА, г-жа Ганка Георгиева не участва в
гласуването. /.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С дванадесет гласа „За“, предложението е прието. Честито на д-р
Балканджиева!

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ: Г-н Юмеров, десет минутна почивка, ако може?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Не, не аз само искам да кажа нещо за десетина секунди.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Във връзка с?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Искам да се изкажа.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, заповядайте!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Значи всеки си взема думата, движим се явно извън Правилника.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Днес го нарушаваме, да.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Това не е най-важното. Важното е целта и важното е до какъв
резултат ще стигнем.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така!
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МАРИЕТА БОРИСОВА: Обърнах се към юристите, които са, единият юрисконсулт към
Община Кубрат, а другият е към подпомагащото звено към Общинския съвет, и аз съм
юрист с диплома, и г-жа Пойраз е юрист с диплома, работим си, но някак си, ние не сме в
това си качество тука. Направих го най-добронамерено, за да може да се изчисти този казус.
Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Изчистихме го! Десет минутна почивка!

10 – М И Н У Т Н А П О Ч И В К А
ОТ 15:25 ЧАСА ДО 15:35 ЧАСА!!!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, взехме малко свеж въздух. Продължаваме по дневния ред.
Всички са по местата си, нали? Няма нужда да проверявам кворума поименно. Деветнадесет
човека присъстваха след почивката. Продължаваме по дневния ред, относно: Финансиране
на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по
сметките за чужди средства (набирателна сметка). Докладва г-н Неби, заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от
наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).
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 –
Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ) и
Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и
вероизповедания (КСДОЗКСВ) - Господин Байрактаров. Заповядайте!
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ).
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят така

направеното предложение за решение относно: Финансиране на временен недостиг на
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средства с временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди средства
(набирателна сметка).
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 5:
„за“ - 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ - 1;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете комисии, които
заседаваха - 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 първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят

така направеното предложение за решение относно: Финансиране на временен
недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди
средства (набирателна сметка).
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 4;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – 1;

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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги по точка първа от дневния ред? Не
виждам. Гласуването е поименно. Зачитам имената ви по списък...

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

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р 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
Въздържа се
За
За
За
За
За
За
За
Въздържа се
Въздържа се
За
Въздържа се
Въздържа се
Отсъства
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 305
През 2021 г. Община Кубрат управлява редица проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз. По част от тези проекти има изискване да бъде
извършено предварително разплащане с доставчиците и изпълнителите след като
размерът на авансовите и междинните плащания по проектите достигнат определен
процент от общите допустими разходи, съфинансирани по съответните оперативни
програми. Възстановяването на средствата става след представяне пред Управляващите
органи на технически доклади и отчети за извършените разходи. През месец Декември
2021г. предстои подаване пред УО на междинни технически доклади, финансови
отчети и искания за плащане за възстановяване на извършените до края на месец
Ноември 2021 г. разходи по проект №BG05M9OP001-6.002-0125 „Патронажна грижа +
в община Кубрат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на
човешките ресурси 2014-2020”, Процедура №BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +“, проект №2014BG05M9OP001-1.2014.001-C0005 „Нова възможност за
младежка заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
проект BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от ОП
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„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Община Кубрат изпълнява и редица
проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., СНЦ
„МИГ Завет-Кубрат“, Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“ гр. София.
Верифицирането на разходите по повечето от посочените проекти се извършва в
рамките на 90 дни от датата на подаване на искането за плащане. В периода от м.
Декември 2021г. до датата на верификация от страна на управляващия орган ще
възникне необходимостта от финансиране на временния недостиг на средства по
посочените проекти, който предлагам да бъде покрит с временен безлихвен заем от
наличностите по сметките за чужди средства.
Общият размер на средствата, необходими за разплащане с доставчиците и
изпълнителите и за покриване на разходите за възнаграждения на заетите по
посочените проекти, ще възлиза приблизително на около 160 000 лв. (словом: сто и
шестдесет хиляди лева).
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА във връзка
с чл. 104, ал. 1, т. 5 и ал. 4, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.
5, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Кмета на Община Кубрат при крайна необходимост за
ползване на временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди
средства (набирателна сметка) на Община Кубрат в размер до 160 000 лв.
(словом: сто и шестдесет хиляди лева) за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по
други международни програми.
2. Определя срок за погасяване на временния безлихвен заем 30.06.2022 г., в
случай, че не бъдат верифицирани и възстановени разходите по проекта от
Управляващия орган. Срокът за погасяване на временния безлихвен заем
се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със
средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално
съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
3. Задължава Кмета на Община Кубрат да отрази промените по бюджета на
Община Кубрат и по съответните параграфи на Единната бюджетна
класификация за 2021 г. и за 2022 г.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
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На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 14 (четиринадесет), „против”
– няма, „въздържал се” – 5 (пет).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четиринадесет гласа „За“, точката е приета, колеги. Преминаваме
към точка втора от дневния ред. Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем
на имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2021/2022 г.
на територията на община Кубрат и определяне на цена за ползването им. Докладва
зам. - кметът на община Кубрат – г-жа Женифер Пойраз. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в
масиви за ползване за стопанската 2021/2022 г. на територията на община Кубрат и
определяне на цена за ползването им.
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, г-жо Пойраз! Колеги, становища на комисиите.
Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Даване на
съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в масиви за
ползване за стопанската 2021/2022 г. на територията на община Кубрат и определяне на
цена за ползването им.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

Гласували от 5:
„за“ - 4;
„против“ – 1;
„въздържал се“ - няма;

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! 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: Даване на
съгласие за предоставяне под наем на имоти - полски пътища, попадащи в масиви за
ползване за стопанската 2021/2022 г. на територията на община Кубрат и определяне на
цена за ползването им.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 4;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, ако са възникнали? Желаещи за
изказвания по точка втора от дневния ред? Не виждам. Гласуването е поименно...

Проведе се 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
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р 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
Против
За
За
За
За
За
За
За
Против
Против
За
Против
Против
Отсъства
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 306
Ежегодно със заповед на директора на областна дирекция „Земеделие“ се
назначава комисия за всяко землище на територията на общината, която ръководи
сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване. Целта на
споразумението е собствениците и/или ползвателите да уедрят обработваните от тях
земеделски земи, чрез преразпределение на собствените или ползваните от тях имоти
на правно основание.
Съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в масивите за ползване могат
да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, отразени в
плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в
картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират,
попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.
Редът за предоставяне на полските пътища и определянето на цена за тяхното
ползване е регламентиран в чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ).
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В тази връзка на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ в Община Кубрат е
постъпило искане с Вх.№ УД-02-17-667/04.11.2021 г. от директора на Областната
дирекция "Земеделие" - Разград за предоставяне на имоти- полски пътища, включени в
масивите за ползване на всички землища на територията на община Кубрат за
стопанската 2021/2022 година. Неразделна част от искането са влезлите в сила
заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОДЗ - Разград за разпределение на
масивите в землищата на общината. В Приложение № 2 към заповедите за всяко
населено място са описани подробно номерата на имотите с начин на трайно ползванеполски пътища, за които има подадени заявления от ползвателите на съответните
масиви.
При липса на произнасяне от общинският съвет в едномесечен срок от искането,
полските пътища ще се предоставят със заповед на Директора на ОД “Земеделие“ Разград по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в,
ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският
съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2021/2022 г. имоти
- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи, съгласно влезли в
сила заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД “Земеделие“ Разград,
подробно описани в Приложение № 2 за всяко населено място на територията на
община Кубрат, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя годишна наемна цена на декар за ползване на имотите по т. 1 в размер
на средното годишно рентно плащане за съответните землища на територията на
община Кубрат, публикувани в сайта на ОД “Земеделие“ гр. Разград.
3. Възлага на Кмета на Община Кубрат, в 7-дневен срок от влизане в сила на
решението да издаде заповед, която да се публикува на интернет страницата на
общината. След заплащане на дължимите суми по заповедта да сключи едногодишни
договори с ползватели -участници в споразуменията за създаване на масиви за
ползване.
4. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на имоти - полски
пътища да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното
кметство по местонахождение на имотите.
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 АПК.
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Резултати от поименното гласуване: „за” – 14 (четиринадесет), „против”
– 5 (пет), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четиринадесет гласа „За“, точка втора е приета, колеги.
Преминаваме към точка трета от дневния ред, по която докладва г-н Неби. Г-жо Борисова,
по-рано вдигнахте ръка!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам процедурно предложение, тъй като, трета и четвърта
точка са идентични. Вносителят на докладната да ги представи едновременно и съответно да
си изчетем становищата едновременно и да ги гласуваме анблок.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря. Мисля че, никой не възразява на това предложение и в
комисии така беше. Заповядайте, г-н Неби – кмет на община Кубрат. Да обедините трета и
четвърта точка.

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и
без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.2400001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща
традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр.
Кубрат, Община Кубрат” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“
от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Относно: Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без
протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна
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агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. от 31.03.2021 г. за проект „Реконструкция на
Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически
атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2” по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
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 трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и
без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.2400001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща
традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр.
Кубрат, Община Кубрат” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“
от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
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По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Упълномощаване кмета на Община
Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен
фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в
размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. от 31.03.2021
г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с
изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап
2” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP00119.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие
на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Гласуване анблок:
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, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем на двете
съвместни комисии - 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 трета от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят така направеното предложение за решение относно:
Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и
без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за
осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.24041 / 63

0001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща
традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр.
Кубрат, Община Кубрат” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“
от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Упълномощаване кмета на Община
Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен
фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в
размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. от 31.03.2021
г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с
изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап
2” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP00119.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие
на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Гласуване анблок:
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точно така! Единодушно бяха подкрепени предложенията. Колеги,
въпроси, ако са възникнали, желаещи за изказвания? Не виждам, Подлагам на гласуване,
което 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
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р 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
Отсъства
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 307
Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001C01/2020 г. от 04.11.2020 г. по проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща
традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк,
гр. Кубрат, Община Кубрат” по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на инвестицията е 86 690,80 без ДДС лв., от които 78 021,72 лв.
европейско и 8 669,08 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е реконструкция на зона за отдих по част от
протежението на традиционно съществуваща Екопътека, със създаване на места за
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отдих с туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове,
осигуряване достъпност на средата за хора със здравословни проблеми, почистване и
съхраняване на природните горски богатства на територията. Целта е директно
свързана със Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна
инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално
приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички
поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат:
„Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на
местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:
- полагане на нова асфалтова настилка;
- оформяне на кът за отдих около съществуваща чешма с изграждане на малък
заслон и монтиране на обзавеждане с подходяща лесопаркова мебел беседки, барбекюта, пейки с маси, детски и спортен кът;
- монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси, съдове за смет и станции за
сметосъбиране на подходящо оформени кътове, равномерно разположени от
двете страни на екопътеката;
- оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации
за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора
на инвалидни колички;
- монтиране на съоръжения за спорт (висилка, успоредка, уред за раздвижване
на ръце и крака и др.) на оформените кътове за спорт, включително и за хора
с двигателни затруднения.
С изпълнението на предвидените в проекта дейности ще се реализират
стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна,
здравословна жизнена среда. Ще се изпълнят екомерки за установяване на трайно
природно равновесие в микросредата на територията, ще се осъществи възпитателно
въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото
население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.
Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба №
12/25.07.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от
Наредба № 22/14.12.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 5, ал. 1,
т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.2400001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Реконструкция
на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически
атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат”, сключен между Държавен фонд –
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„Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община Кубрат, седалище и адрес на
управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК по
БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС № BG000505846,
представлявана от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Общинският съвет – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на община Кубрат да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 43 345,40 лв. (четиридесет и три хиляди триста
четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100% от
заявения размер на авансово плащане по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001C01/2020 г. от 04.11.2020 г., сключен между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и
СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Реконструкция на Екопътека и
прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в
Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат”, изпълняващ се по подмярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските
райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони (съгласно Приложение 1);
2. Упълномощава Кмета на община Кубрат да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 8 669,08 лв. (осем хиляди шестстотин шестдесет и девет
лева и осем стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към
авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г.,
сключен между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за
проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с
изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат”,
изпълняващ се по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (съгласно
Приложение 2);
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3. Възлага на кмета на община Кубрат да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001C01/2020 г. от 04.11.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”;
4. Възлага на Кмета на община Кубрат да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP00119.240-0001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
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.

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 308
Община Кубрат е бенефициент съгласно Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002C01/2021 г. от 31.03.2021 г. по проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща
традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк,
гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2” по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 - MИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на инвестицията е 88 223,08 без ДДС лв., от които 79 400,77 лв.
европейско и 8 822,31 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е цялостно изграждане, допълване и довършване на
втората част от Екопътеката в Лесопарк гр. Кубрат, чрез създаване на места за отдих с
туристически атракции, спортни и образователно-познавателни кътове и осигуряване
на достъпна среда за хора със здравословни проблеми. Целта е директно свързана със
Специфична цел 1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура
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и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и
разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от
Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството
на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни,
материални и културни ресурси”.
Основните дейности, които ще се изпълнят по проекта са:
- реконструкция на втората част от пешеходната алея с изпълнение на
ремонтни дейности по полагане на нова асфалтова настилка;
- оформяне на кът за отдих на голямата площадка, намираща се в
непосредствена близост със сградата на "Хижата", оборудван с беседка,
пейки, барбекю и съоръжение за игри и спорт;
- ремонтни дейности за възстановяване на съществуващата чешма при
"Хижата";
- монтиране на лесопаркова мебел - пейки, маси, съдове за смет, равномерно
разположени на места от двете страни на екопътеката;
- оформяне на терена в новосъздадените кътове за отдих, спорт и комуникации
за осигуряване на безпрепятствен достъп за майки с детски колички и за хора
на инвалидни колички.
С изпълнението на предвидените в проекта дейности ще се реализират
стратегически цели на Община Кубрат за създаване на устойчиво благоприятна,
здравословна жизнена среда, ще бъде удовлетворена потребността на местното
население от зона за отдих, ще се изпълнят екомерки за установяване на трайно
природно равновесие в микросредата на територията, ще се осъществи възпитателно
въздействие за ангажирано, отговорно и природосъобразно възпитание на младото
население с привличането му в участие по дейности за опазване на територията.
Във връзка с гореизложеното и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба №
12/25.07.2016 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от
Наредба № 22/14.12.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 5, ал. 1,
т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.2400002-C01/2021 г. от 31.03.2021 г. по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Реконструкция
на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически
атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2”, сключен между Държавен
фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община Кубрат, седалище и адрес
на управление гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, ул. „Княз Борис I“ № 1, ЕИК
по БУЛСТАТ 000505846, идентификационен номер по ДДС № BG000505846,
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представлявана от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, Общинският съвет – гр.
Кубрат
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на община Кубрат да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 44 111,54 лв. (четиридесет и четири хиляди сто и
единадесет лева и петдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100% от
заявения размер на авансово плащане по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002C01/2021 г. от 31.03.2021 г., сключен между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и
СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ за проект „Реконструкция на Екопътека и
прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в
Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2”, изпълняващ се по подмярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските
райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони (съгласно Приложение 1);
2. Упълномощава Кмета на община Кубрат да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 8 822,31 лв. (осем хиляди осемстотин двадесет и два лева
и тридесет и една стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС
към авансово плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. от
31.03.2021 г., сключен между Община Кубрат, ДФ „Земеделие” и СНЦ „МИГ Завет
– Кубрат“ за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна
зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат,
Община Кубрат – етап 2”, изпълняващ се по подмярка 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(съгласно Приложение 2);
3. Възлага на Кмета на община Кубрат да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор за
48 / 63

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002C01/2021 г. от 31.03.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”;
4. Възлага на Кмета на община Кубрат да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP00119.240-0002-C01/2021 г. от 31.03.2021 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

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.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С деветнадесет гласа „За“, точка трета и четвърта, подчертавам, са
приети. Преминаваме към точка пета от дневния ред, относно: Определяне начина на
ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община
Кубрат през 2022 г. Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

СЛЕД ГЛАСУВАНЕ НА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Г-ЖА
НИНА ЦОНЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБС – КУБРАТ, НАПУСНА ЗАЛАТА!

ПО ТОЧКА ПЕТА:
Определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите,
собственост на Община Кубрат през 2022 г.
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 - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
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Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Определяне начина на ползване
на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през
2022 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, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище - Комисията
по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
(ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление
(КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии единодушно
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Определяне начина на
ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община
Кубрат през 2022 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Невин Мустафова.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси, желаещи за изказвания? Инж. Хасанов
е сред нас и за да не се спекулира, че вземаме решение, може да му дадем думата, ако иска
нещо да добави.

ХАСАН ХАСАНОВ: Не.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Ако няма желаещи, колеги, подлагам на гласуване.
Който е съгласен с така направеното предложение за определяне начина на ползване на
дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2022 г.,
моля, да гласува с вдигане на ръка!
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 309
В деловодството на Община Кубрат е постъпила Докладна записка с вх.№ УД03-07-206/22.11.2021 г. от управителя на „Кубратска гора“ ЕООД- инж. Хасан Хасанов,
относно определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в
горите, собственост на Община Кубрат през 2022 г.
Ползването на дървесина в горски територии, собственост на Община Кубрат се
извършва въз основа на годишен план, изготвен от „Кубратска гора“ ЕООД – търговско
дружество, в което Община Кубрат е едноличен собственик на капитала. Обема на
ползване е определен в съответствие с горскостопанския план, изготвен за общинските
гори. Годишният план се одобрява с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината. Същият се публикува на интернет страницата на Община Кубрат в
срок до 15 - дни от одобряването му.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. и чл. 11,
ал. 1, т. 23 от Наредба № 8 за осъществяване на стопанска дейност на Община Кубрат
чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и сдружения с нестопанска, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 112, ал. 2 във връзка с 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите
и чл. 5, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, определя ползването на дървесина в горите през 2022 година,
собственост на Община Кубрат, предоставени за стопанисване и управление на
„Кубратска гора“ ЕООД, да става чрез добив и продажба на добита дървесина.
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2. На основание чл. 7, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, оправомощава кмета на Община Кубрат да одобри годишен
план за ползване на дървесина в общинските гори за 2022г., изготвен от
„Кубратска гора" ЕООД, който да бъде публикуван на интернет страницата на
Община Кубрат, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.

3. На основание чл. 71, ал. 6, т. 1 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, определя обема на дървесината за продажба по ценоразпис за
2022 г. от „Кубратска гора" ЕООД, да бъде равен на обема дървесина по годишния
план за 2022 година.

4. На основание чл. 71, ал. 5, т. 3 във връзка с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, утвърждава предложения от „Кубратска гора“ ЕООД
ценоразпис за 2022 г. за продажба на дървесина от склад, съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено до Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Резултати от гласуването: „за”- 18 (осемнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” –няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С осемнадесет гласа „За“, защото г-жа Цонева
излезе. Точката е приета. Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Относно: Даване на
съгласие за изграждане и поставяне на паметник на Хан Кубрат в поземлен имот /ПИ/ с
ид. № 40422.505.2191, по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр.
Кубрат. Докладва, г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!
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ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник на Хан Кубрат в поземлен
имот /ПИ/ с ид. № 40422.505.2191, по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по
ПУП на гр. 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:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Даване на съгласие за изграждане
и поставяне на паметник на Хан Кубрат в поземлен имот /ПИ/ с ид. № 40422.505.2191,
по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр. 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, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище - Комисията
по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
(ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление
(КЗЕОРМС) .
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становищата на двете съвместни комисии –
ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС):
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По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Даване на съгласие за изграждане
и поставяне на паметник на Хан Кубрат в поземлен имот /ПИ/ с ид. № 40422.505.2191,
по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Единодушно беше подкрепено. Г-н Калчев, позволете
ми, да ви дам думата и накратко да обясните, колкото успеете, защото няма как накратко да
е. Докато стигнем до това предложение, какъв път извървяхме и колко срещи направихме, а
не, че предложението е спонтанно. Заповядайте!

КИРИЛ КАЛЧЕВ /Председател на СНЦ “Гражданско сдружение-Кубрат“ гр. Кубрат/:
Всичко е нормално. Нещата тръгнаха, историята си е история. Аз записах в докладната, че
тази история продължава от двадесет години вече. В продължение на двадесет години се
стараех да направя нещо, но наистина разбраха, Общината, общинското ръководство разбра
необходимостта и предполагам, че това ще бъде един много голям отзвук за нашето
население, за града, където наистина трябва да се издигне този паметник. Ние имаме
представител, който ходи на мястото, където са тленните останки на Хан Кубрат. Това е
нашият журналист, даже има книга, издадена от него за пътешествията, той също може да
потвърди. Но всичко е история. Сега започва вече началото, започва това, което трябва да
стане. И аз призовавам всички съветници, да вземат активно участие в изграждането на
този паметник, защото накрая вече трябва да станат нещата. Трябва да се организираме и да
го направим. Наистина трудно ще бъде с набирането на средства, но Общината има някакво
решение, което е взела и мисля че по-нататък ще бъдат решени тези въпроси. Благодаря ви!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Калчев! Колеги, ако няма желаещи за
изказвания, точката ще се гласува поименно. Зачитам имената ви по списък...

Проведе се поименно гласуване...
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова

13

Нина Цонева

14
15
16
17
18
19
20
21

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
Напусна
залата
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 310
В деловодството на Община Кубрат е постъпила Докладна записка с вх.№ УД03-07-207/23.11.2021 г. от Председателя на СНЦ “Гражданско сдружение - Кубрат“ гр.
Кубрат, г-н Кирил Калчев, относно Даване на съгласие за изграждане и поставяне на
паметник на Хан Кубрат в поземлен имот /ПИ/ с ид.№ 40422.505.2191, по КК от 2009 г.,
попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат.
Излагат се следните мотиви:
В последните 15-20 години нееднократно е било обсъждано изграждането на
паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат. Това е първият в Р. България паметник на Хан
Кубрат, което го прави доста отговорно и задължаващо начинание. Самият паметник
трябва да бъде многофункционален и затова определянето на мястото му е от значение
във връзка с честването на национални празненства и празници от местно значение. В
тази връзка е проведено обществено обсъждане и желанието на обществеността е
паметника , да се намира в централната градска пешеходна зона на гр. Кубрат, а именно
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в североизточната част на имот с ид.№ 40422.505.2191, по КК от 2009 г., попадащ в
УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 7 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община
Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Кубрат, дава съгласие да бъде изграден и поставен
паметник на Хан Кубрат, в североизточната част на поземлен имот /ПИ/ с ид. №
40422.505.2191, по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр.
Кубрат след изготвяне на необходимата документация в тази насока.

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”- 18 (осемнадесет), „против”–
няма, „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С осемнадесет гласа „За“, точката е приета, колеги. Преминаваме
към двете допълнителни точки, които приехме в началото на заседанието, предвид
включването им в дневния ред, по които докладва г-н Неби. Относно: Определяне на
представител на Община Кубрат в извънредно Общо събрание на акционерите на
„МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД, гр. Разград, както и неговият мандат
за гласуване. Заповядайте, г-н Неби - кмет на община Кубрат!

ПО ТОЧКА ОСМА:
Определяне на представител на Община Кубрат в извънредно Общо събрание на
акционерите на „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД, гр. Разград, както и
неговият мандат за гласуване.
Докладва: Алкин Неби – кмет на община Кубрат
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. (Приложено
е към настоящия протокол).
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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):
По точка осма от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Определяне на представител на
Община Кубрат в извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „СВ. ИВАН
РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.

КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъстваха: Д-р Денислав Белинов, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-жо Борисова, да чуем и вашето становище на двете
комисии - 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: Определяне на представител на
Община Кубрат в извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „СВ. ИВАН
РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.
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ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, ако са възникнали въпроси? Желаещи за
изказвания по точка осма от дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 312
В деловодството на Община Кубрат е постъпила покана за свикване на
извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград”
АД, гр. Разград, което ще се състои на 17.12.2021 г. от 11:00 часа, в залата
(библиотеката) на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение, в
град Разград, ул. “Коста Петров“ № 2. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 31.12.2021 г. от 11:00 ч. на същото място.
Поканата е съобразена с изискванията на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ).
Акционерите - юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено
пълномощно.
С поканата е определен следния дневен ред на извънредното Общо събрание на
акционерите:
1. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
2. Одобряване на бизнес програма за 2021 - 2023 г.;
Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от
Търговския закон, Общинският съвет - гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Алкин Неби, да представлява община Кубрат в
качеството й на акционер в МБАЛ „Св. Иван Рилски”- Разград” АД на
извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.12.2021 г. в 11:00
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часа /а при липса на кворум на 31.12.2021 г. от 11:00 ч./ в залата (библиотеката) на
третия етаж на административната сграда на лечебното заведение, в град Разград,
ул. “Коста Петров“ № 2.
2. При невъзможност на упълномощеният представител по т. 1 на Община
Кубрат да участва в извънредното общо събрание, същият да се замести от
Мирослав Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат.
3. За участие в извънредното общо събрание на акционерите,
упълномощеният представител на община Кубрат, да се легитимира с настоящото
решение, което изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност.
4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от
дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да гласува със „ЗА“.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Резултати от гласуването: „за”- 18 (осемнадесет), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С осемнадесет гласа „За“, точка осма е приета.
Преминаваме към следваща допълнителна точка и точка девета в дневния ред. Която, много
навреме, макар че допълнителна, но е за добро. Относно: Предоставяне на дарение на
Община Дългопол в полза на Дом за стари хора - с. Рояк. Докладва г-н Неби – кмет на
община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:
Предоставяне на дарение на Община Дългопол в полза на Дом за стари хора - с. Рояк.
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, да започнем с
вашето становище - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
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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 девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
единодушно така направеното предложение за решение, относно: Предоставяне на
дарение на Община Дългопол в полза на Дом за стари хора - с. Рояк.
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, Пламен Петров.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Г-жо Борисова, и вашето становище да чуем на двете
съвместни комисии - 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 девета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Предоставяне на дарение на
Община Дългопол в полза на Дом за стари хора - с. Рояк.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 5:
„за“ – 5;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъстваха: Веселин Алеков, Д-р Денислав Белинов, Невин Мустафова.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги? Предложения, допълнения? Желаещи
за изказвания? Не виждам. Гласуването е поименно...
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Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Невин Мустафова

13

Нина Цонева

14
15
16
17
18
19
20
21

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
Напусна
залата
За
За
За
Отсъства
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 313
Всички станахме свидетели на огромна трагедия в Дома за стари хора във
варненското с. Рояк, където на 22 ноември 2021 г. след пожар, загинаха девет души. В
дома са били настанени 59 души, за които са отговаряли 32 души персонал - един
лекар, четири медицински сестри, санитари, готвачи и помощни социални работници.
Освен моралните щети са нанесени и доста материални такива. Последиците са
неблагоприятни и следва всеки да помогне с каквото и колкото може.
Проведоха се няколко предварителни разговора с Кмета на Община Дългопол и
бе обсъден вариант за помощ чрез предоставяне на дарение, съобразно потребностите
на Дома за стари хора в с. Рояк, в следствие на пожара.
Социалното заведение е получило дарения под различна форма и вид и към
настоящият момент се нуждае от нови спални комплекти, олекотени завивки и други
консумативи за домуващите 50 /петдесет/ възрастни хора.
Предвид обстановката, в която се намират домуващите и погинало имущество е
необходима незабавна намеса от всички институции.
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В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Кубрат, да дари на Кмета на Община
Дългопол в полза на Дом за стари хора- с. Рояк, нови спални комплекти,
олекотени завивки и други консумативи за домуващите 50 /петдесет/ възрастни
хора.
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.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне
предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 18 (осемнадесет), „против”–
няма, „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С осемнадесет гласа „За“, точка девета е приета, колеги.
Преминаваме към точка разни:
I. В точка разни бяха предоставени за разглеждане:
I.I Тримесечните отчети на:
- „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат, входиран в деловодството на
Общински съвет – Кубрат с вх. №УД-01-13-134/27.10.2021 г.
- „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, входиран в деловодството на
Общински съвет – Кубрат с вх. №УД-01-13-135/27.10.2021 г.
I.II Писмото на Председателя на Общински съвет – гр. Кубрат г-н Хюсеин
Юмеров до г-жа Виолета Комитова – Министър на Регионалното Развитие и
Благоустройството, с изх.№УД-01-11-27/01.11.2021 г.
I.III Отговор на постъпила жалба до ПК – КЗЕОРМС и писмото, с което
Председателят на ОбС – Кубрат г-н Хюсеин Юмеров, приложено изпраща
отговора.
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I.IV Писмото на Председателя на Общински съвет – гр. Кубрат г-н Хюсеин
Юмеров до:
- д-р Павлина Мичева – управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат с
изх.№УД-01-13-139/09.11.2021 г. относно представяне на Годишен финансов доклад
и попълнен въпросник за самооценка за 2021 г.
- инж. Хасан Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат с
изх.№УД-01-13-140/09.11.2021 г. относно представяне на Годишен финансов доклад
и попълнен въпросник за самооценка за 2021 г.
- г-н Самир Джавдет – управител на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр.
Кубрат с изх.№УД-01-13-141/09.11.2021 г. относно представяне на Годишен
финансов доклад и попълнен въпросник за самооценка за 2021 г.
I.V Писмото на Председателя на Общински съвет – гр. Кубрат г-н Хюсеин
Юмеров до:
- д-р Павлина Мичева – управител на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат с
изх.№УД-01-13-142/10.11.2021 г. относно представяне на посочените показатели.
- инж. Хасан Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат с
изх.№УД-01-13-143/10.11.2021 г. относно представяне на посочените показатели.
- г-н Самир Джавдет – управител на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр.
Кубрат с изх.№УД-01-13-144/10.11.2021 г. относно представяне на посочените
показатели.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предвид това, което съм разпратил, ако имате въпроси?
Виждам, че нямате. Благодаря ви, за присъствието. Закривам редовното заседание на
Общински съвет – Кубрат!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

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

ПРОТОКОЛЧИК:

/п/
/ Елис Софта /
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