ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.
=======================================================
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№ 27
От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 22.12.2021 г. /сряда/ в 14:00
часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат, свикано съгласно чл.
23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/Мандат 2019 г.-2023 г./.
Присъстваха: 21 общински съветници.
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, д-р
Леман Балканджиева, граждани и медии.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми г-н Неби - кмет на община Кубрат,
Уважаеми Заместник - кметове на община Кубрат,
Уважаеми Кметове по населени места,
Уважаеми представители на общинската администрация,
Уважаеми граждани, гости,
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 21 /двадесет и един/ общински
съветници. Имаме кворум за днешното заседание. Предварителният дневен ред, колеги,
е пред вас, ако има желаещи за допълване сега е моментът или въпроси? Г-н Неби,
заповядайте!
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми Председател на Общински съвет – Кубрат,
Уважаеми съветници, Уважаеми кметове по населени места, медии и граждани.
Оттеглям трета точка от дневния ред, във връзка с: Определяне на основните месечни
заплати на кмета на община Кубрат и на кметовете на кметства в община Кубрат,
считано от 01.01.2022 година, във връзка с последните комуникации с Министерство на
финансите. След приемане на централния бюджет и на нашия бюджет, ще определим и
техните заплати.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други, колеги? Позовавайки се на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет за този мандат по чл. 91, вносителят на
докладната изтегли точка трета от дневния ред, касаеща: Определяне на основните
месечни заплати на кмета на община Кубрат и на кметовете на кметства в община
Кубрат, считано от 01.01.2022 година. Ако няма други, ще подложа на гласуване, така
променения дневен ред от осем на седем точки в днешното заседание. Който е „За“,
моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване...
Общинският съвет - Кубрат, с 21 /двадесет и един/ гласа „За”, „Против” – няма,
„Въздържал се” - няма, прие следния,
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
по
ред

Предложение за решение

Вносител

1.

Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2021 Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат
година.

2.

Одобряване на общата численост и структурата на Алкин Неби – Кмет на
Община Кубрат
Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2022 г.

3.

Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по Алкин Неби – Кмет на
ЗМДТ за битовите отпадъци през 2022 г.
Община Кубрат

4.

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

5.

Приемане на Годишна програма за развитие
читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година.

6.

Хюсеин
Юмеров
–
Удължаване срока на договора за търговско управление на Председател на ОбС управителя на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
Кубрат

7.

РАЗНИ.

на Мирослав Йорданов –
Зам.-кмет на Община
Кубрат
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! С 21 /двадесет и един/ гласа „За“, „Против“ и
„Въздържали се“ няма, Дневният ред е приет. Преминаваме към точка първа от дневния
ред, касаеща: Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2021 година. Докладва г-н
Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2021 година.
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), които бяха съвместни. 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: Актуализация на бюджета на Община
Кубрат за 2021 година.
Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – кмет на община Кубрат,
предложи да се добави още един обект в поименния списък /Приложение № 4/ на
капиталовите разходи към актуализацията на бюджета.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище. Мисля, че
имаше допълване в комисиите, моля да зачетете - 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:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС).
По точка първа от дневния ред: Членовете на постоянните комисии също подкрепят
така направеното предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на
Община Кубрат за 2021 година.

Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – кмет на община Кубрат,
предложи да се добави още един обект в поименния списък /Приложение № 4/ на
капиталовите разходи към актуализацията на бюджета.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи по първа точка от дневния
ред? Г-н Бедиханов, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам въпрос към вносителя. Има ли допълнителен трансфер
към Община Кубрат, във връзка с КОВИД – 19 /COVID – 19/ в размер на 415 000
/четиристотин и петнадесет хиляди/ лева и за какво са използвани тези средства? Имах и
други въпроси по време на комисията, предполагам, че сега ще ми отговорите.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби!

АЛКИН НЕБИ: Да, наистина има такъв трансфер на средства, те са за КОВИД /COVID/
и не са използвани за нищо друго, за сега. Като указанията на Министерство на
финансите са до края на 2022 година, да се използват и то само за КОВИД /COVID/. На
комисиите искахте справка за услугите за гробни места. Към 21.12.2021 година, сумата е
26 680 /двадесет и шест хиляди шестстотин и осемдесет/ лева. Двадесет и четири в
Кубрат. Обезщетението, за което питахте от застраховки – това са от повреди на наши
имущества. Имаме един блъснат стълб, контейнер, мантинела и застрахователите
превеждат пари за тия щети. Увеличаването на разходите за озеленяване идва от
поскъпването на бензина, нафтата. Административните услуги се планират и от тука по4 / 67

малко граждани са преминали, от тука отбелязваме факта от намалението на тези услуги
е, че услугите, които се извършват за многоезичните отпаднаха таксите и от там идва и
малкото постъпления. Такса смет към този момент е 610 000 /шестстотин и десет хиляди/
лева към 21.12.2021 година, при заложени 659 000 /шестстотин петдесет и девет/.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Допълнителен въпрос само за гробните места, прави
впечатление, че 6 000 /шест хиляди/ лева повече са събрани. От Бюджета го разбирам
това, което на пръв поглед е разбираемо, но въпросът ми е има ли такса за ВИП места на
гробно място? И колко е тази такса и на какво основание се събира?

АЛКИН НЕБИ: Да дадем думата на Цилия /служител в Общинска администрация – гр.
Кубрат/.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Цилия Йотова е сред нас. Заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Събират ли се такси във всички населени места в общината?

АЛКИН НЕБИ: Там където се плаща, вземаме.

ЦИЛИЯ ЙОТОВА: Добър ден на всички. Казвам се Цилия Йотова, отговарям за
гробищен парк – гр. Кубрат. Информация за селата нямам никаква, тъй като не
отговарям за селата, там си имат кметове и наместници. За градски гробищен парк за
2021 година, предварително са купени в християнската – 24 гробни места и 11 гробни
места в мюсюлманската. Общо 35 места предварително за тази година, на 2021 година.
ВИП местата струват 260 /двеста и шестдесет/ лева, това е гласувано тук на сесия, 2017
година е приета. Тези такси са приети на сесия 2017 година, мисля че беше последната
поправка на цените в Наредба № 11, Приложение 1, там където са написани всички такси
за гробни места. Иначе за редовните са 70 /седемдесет/ лева за семейна гробница, за
съседно гробно място в парцел е 70 /седемдесет/ лева. Ако искат хората – гражданите да
не са по реда, на ВИП място, там е по-скъпо, разбира се. Таксата е 260 /двеста и
шестдесет/ лева, изкопаване за 95 /деветдесет и пет/ лева, тези цени ги има в ценоразписа
в Приложението в Наредбата. Ценоразписът е публикуван и в сайта на Общината, в
гробищния парк е сложен ценоразписът, така че, ако има някакви други въпроси към
мене.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Йотова. Други въпроси, колеги по точка
първа от дневния ред? Ако няма, колеги, гласуването е поименно. Зачитам имената ви по
списък...
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
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
За
За
Против
За
За
За
За
За
За
Против
Против
Против
За
Против
Против
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 314
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. ал. 1, 2 и 3 от Закона
за публичните финанси, чл. 54, ал. ал. 1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и чл. 5, ал. 1, т. 5 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
І. Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2021 г., както следва:
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-

Увеличава приходната част на бюджета с 926 175 лв., както следва:
1.1. Увеличава приходен §13-03 данък върху превозните средства с 60 000
лв.
1.2. Увеличава приходен §13-04 данък при придобиване на имущество по
дарения и възмезден начин с 35 000 лв.
1.3. Увеличава приходен §24-06 приходи от наем на земя с 100 000 лв.
1.4. Увеличава приходен §24-07 приходи от дивиденти с 315 246 лв.
1.5. Намалява приходен § 27-01 за ползване на детски градини с 10 000 лв.
1.6. Намалява приходен § 27-02 за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването с 4 000 лв.
1.7. Увеличава приходен § 27-05 за ползване на пазари, тържища и панаири
с 7 000 лв.
1.8. Намалява приходен § 27-11 за административни услуги с 35 000 лв.
1.9. Увеличава приходен § 27-15 за откупуване на грабни места с 6 000 лв.
1.10.
Увеличава приходен § 28-02 глоби, санкции и неустойки с 20 000
лв.
1.11.
Увеличава приходен § 36-12 получени други застрахователни
обезщетения с 1 798 лв.
1.12.
Увеличава приходен § 40-40 постъпления от продажба на земя с
60 000 лв.
1.13. Увеличава приходен § 41-00 приходи от концесии с 2 460 лв.
1.14.
Увеличава приходен § 45-01 текущи помощи и дарения от
страната с 12 671 лв.
1.15.
Увеличава приходен 61-01 получени трансфери /+/ с 355 000 лв.

Увеличава разходната част на бюджета с 926 175 лв., както следва:
1.1. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Общи
държавни служби“, дейност 117 Държавни и общински служби и
дейности по изборите, като:
1.1.1 намалява разходен § 10-15 материали с 964 лв.
1.1.2 увеличава разходен § 52-01 придобиване на компютри и хардуер с с
964 лв.
1.2. Увеличава разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност
122 Общинска администрация с 7 360 лв., както следва:
1.2.1.увеличава разходите по § 10-20 външни услуги с 12 000 лв.
1.2.2. намалява разходите по § 52-01 придобиване на компютри и хардуер с
2 140 лв.
1.2.3.намалява разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 300 лв.
1.2.4.намалява разходите по § 53-01придобиване на програмни продукти и
лицензи за програмни продукти с 2 200 лв.
1.3. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Отбрана и
сигурност“, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, както следва:
-
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1.3.1. намалява разходен §10-98 други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи с 3 000 лв.
1.3.2. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения с 3 000 лв.
1.4. Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 311 Детски
градини със 74 964 лева, като:
1.4.2. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения с 1 200 лв.
1.4.1. увеличава разходите по § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи със 73 764 лв.
1.5. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 412
„Многопрофилни болници за активно лечение“ с 315 246 лв., като:
1.5.1. увеличава разходен § 43-01 за осъществяване на болнична помощ с
315 246 лв.
1.6. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 431
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с 1 200 лв., както следва:
1.6.1.увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 1 200 лв.
1.7. Увеличава разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане
и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“ с 12 836 лв., както следва:
1.7.1. намалява разходен § 01-01 заплати на персонал, нает по трудово
правоотношение с 10 371 лв.
1.7.2. увеличава разходен § 02-02 за персонал по извънтрудови
правоотношения с 2 730 лв.;
1.7.3. увеличава разходен § 02-08 обезщетение за персонал с характер на
възнаграждение с 83 лв.
1.7.4. увеличава разходен § 02-09 други плащания и възнаграждения със
7 558 лв.;
1.7.5. намалява разходен § 10-30 текущ ремонт с 6 000 лв.;
1.7.6. увеличава разходен § 10-20 външни услуги с 5 900 лв.;
1.7.7. увеличава разходен § 10-92 разходи за договорни санкции и
неустойки, съдебни обезщетения и разноски със 100 лв.;
1.7.8. увеличава разходен § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 12 636 лв.
1.7.9. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения с 200 лв.
1.8. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 526 Центрове за обществена подкрепа,
както следва:
1.8.1. увеличава разходен § за персонал по извънтрудови правоотношения с
400 лв.;
1.8.2. намалява разходен § 10-16 вода, горива и енергия с 400 лв.;
1.9. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 540 Домове за стари хора, както следва:
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1.9.1. увеличава разходен 01-01 заплати и възнаграждения за персонал нает
по трудови правоотношения с 5 500 лв.;
1.9.2. намалява разходен § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на
възнаграждение с 6 700 лв.;
1.9.3. увеличава разходен § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за
ДОО със 700 лв.;
1.9.4. увеличава разходен § 05-60 здравноосигурителни вноски от
работодатели с 950 лв.;
1.9.5. увеличава разходен § 05-80 вноски за допълнително задължително
осигуряване от работодател със 150 лв.;
1.9.6. увеличава разходен § 10-13 постелен инвентар и облекло с 1 000 лв.;
1.9.7. намалява разходен § 10-30 текущ ремонт с 309 лв.
1.9.8. намалява разходен § 10-51 командировки в страната с 500 лв.;
1.9.9. увеличава разходен § 19-01 платени държавни данъци, такси,
наказателни лихви и административни санкции с 24 лв.;
1.9.10. намалява разходен § 19-81 платени общински данъци, такси,
наказателни лихви и административни санкции с 62 лв.;
1.9.11. намалява разходен § 52-01 компютри и хардуер с 47 лв.;
1.9.12 намалява разходен § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения със 706 лв.
1.10. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа с 69 999 лв., като:
1.10.1. увеличава разходите по § 10-30 текущ ремонт с 69 999 лв.
1.11. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619
„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ с
33 672 лв., като:
1.11.1. увеличава разходен § 10-15 материали с 1 160 лв.
1.11.1. намалява разходен § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 25 166 лв.
1.11.1. увеличава разходен §52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с
57 678 лв.
1.12. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 622
„Озеленяване“ с 29 898 лв., като:
1.12.1. увеличава разходен § 10-15 материали с 10 518 лв.
1.12.2. увеличава разходен § 10-16 вода, горива и енергия с 6 000 лв.
1.12.3. увеличава разходите по §52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 13 380 лв.
1.13. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 623
„Чистота“ с 368 400 лв., като:
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1.13.1 увеличава разходите по § 52-04 придобиване на транспортни средства
с 368 400 лв.
1.14. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ с 8 800 лв., като:
1.14.1. увеличава разходите по § 45-00 субсидии за организации с
нестопанска цел с 8 800 лв.
1.15. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и
религиозно дело“, дейност 745 „Обредни домове и зали“ с 3 800 лв., като:
1.15.1. увеличава разходите по 52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 3 800 лв.
ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи
/съгласно Приложение №4/.
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.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6
(шест), „въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, точка първа е приета, колеги.
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Относно: Одобряване на общата численост
и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.01.2022 г. Докладва
г-н Алкин Неби - кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ВТОРА:
Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация –
Кубрат, в сила от 01.01.2022 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! Господин Байрактаров, становища на
комисиите - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
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(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):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Одобряване на
общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от
01.01.2022 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и
екология (ККУСДОСЕ) и Комисията по законност, етика, обществен ред и местно
самоуправление (КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка втора от дневния ред: Общинските съветници, членуващи в
постоянните комисии, подкрепят предложението за решение относно: Одобряване на
общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от
01.01.2022 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, по точка втора от дневния ред? Не
виждам. Преминаваме към гласуване. Който е „За“, моля с вдигане на ръка!
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 315
Съгласно чл. 5 от Закона за администрацията според разпределението на
дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавна власт,
администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на
съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва техническите дейности по
административното обслужване. Специализираната администрация подпомага
осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата
компетентност. Съгласно чл.7 от закона общата администрация включва следните
звена:
1. "Канцелария";
2. "Финансово-стопански дейности";
3. "Правни дейности";
4. "Управление на собствеността";
5. "Човешки ресурси";
6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка";
7. "Информационно обслужване и технологии";
8. "Административно обслужване".
В общата администрация могат да бъдат включени и звена, осъществяващи
протоколни функции и връзките с обществеността.
Когато числеността на
администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелни звена по ал. 1 и 2,
функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация.
Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията при разработването и утвърждаването на
длъжностното разписание задължително се спазват определени нормативи за численост
на персонала. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да
надвишава 15 на сто от определената обща численост, като в общата численост не се
включват изборните длъжности и техните заместници, както и кметските наместници.
Числеността на персонала в общата администрация в общинска администрация е до 35
на сто от общата числеността. Числеността на персонала в специализираната
администрация в общинската администрация е до 70 на сто от общата численост. В
специализираната администрация при общини с население до 50 000 души числеността
на персонала в една дирекция е не по-малко от 7 щатни бройки, а в отдел не по-малко
от 4 щатни бройки. Съгласно чл.12, ал.6 от наредбата звената и служителите в
администрацията на пряко подчинение на съответния орган на държавна власт,
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предвидени със закон, се организират в рамките на утвърдената с устройствения
правилник численост. Съгласно чл. 12, ал. 7 от наредбата общата администрация се
организира в една дирекция, когато определената обща численост на
административната структура е до 50 щатни бройки. Съгласно чл. 13, ал. 1 от наредбата
При определянето на звената в общата и специализираната администрация се спазват
следните изисквания:
1. в дирекция може да се създават не по-малко от два отдела;
2. в отдел може да се създават не по-малко от два сектора.
Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или
сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни
звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели.
При разработването на структурата на Общинска администрация-Кубрат са
спазени всички гореизброени разпоредби на Закона за администрацията, Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията. Общата численост на персонала на
Общинска администрация-Кубрат, без изборните длъжности, каквито са кметът на
община и кметовете на кметства, и техните заместници, както и кметските наместници,
възлиза на 67 щатни бройки. Ръководните длъжности представляват 13,43 % от общата
численост. Числеността на персонала в общата администрация е 29,85% от общата
численост, а в специализираната администрация – 59,70%. Длъжностите, които са на
пряко подчинение на кмета на общината, и длъжностите, които са на пряко подчинение
на председателя на Общински съвет-Кубрат, са организирани в рамките на посочената
численост. Длъжностите, които са на пряко подчинение на кмета на общината, са
секретар на община, главен архитект, служител по сигурността на информацията и
ръководител на звеното за вътрешен одит. Длъжностите, които са на пряко подчинение
на председателя на общинския съвет, са юрисконсулт и старши експерт – ОбС. Общата
администрация е организирана в една дирекция, включваща два отдела, и един
самостоятелен отдел, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА. Спазени са разпоредбите на чл.7
от Закона за администрацията. Специализираната администрация включва една
дирекция, организирана в четири отдела, като са спазени нормативите за численост,
посочени в чл. 12, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в
администрацията. Дейностите по управление на собствеността, каквито са
осигуряването на нормални условия за работа на служителите в администрацията, чрез
необходимото организационно и техническо обслужване, осигуряването на поддръжката
и стопанисването на служебните автомобили на община Кубрат, осигуряването на
необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на
административните сгради на Община Кубрат, организирането и осъществяването на
материално - техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, резервни
части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, се
осъществяват от заетите във функция Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда.
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Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор кметът отговаря за постигане целите на организацията, като
управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и
ефективен начин. Съгласно чл. 10, ал. 1 от закона кметът осъществява финансовото
управление и контрол чрез следните взаимосвързани елементи: контролна среда,
управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг.
Кметът отговаря за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда,
която включва: организационната структура, осигуряваща разделение на
отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване,
както и личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на
организацията, управленската философия и стил на работа, политиките и практиките по
управление на човешките ресурси и компетентността на персонала.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 2 от Правилника на Общински съвет Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
РЕШИ:
1. Одобряване общата численост и структурата на Общинска
администрация - Кубрат– 87 щатни бройки, в сила от 01.01.2022 г., както следва:
А. УПРАВЛЕНИЕ
А1. ИЗБОРНИ

15

Кмет на община

1

Кмет на кметство

14
А2.НАЗНАЧАЕМИ

72

Заместник кмет

3

Кметски наместник

2

Секретар на община

1

Главен архитект

1

Служител по сигурността на информацията

1

Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат

2

Юрисконсулт

1

Старши експерт - ОбС

1

Звено за „Вътрешен одит“

2

Ръководител на звено за вътрешен одит

1

Вътрешен одитор

1

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

20
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Дирекция

„Административно-правно

и

информационна

обслужване“
Директор
Отдел

11
1

"Гражданска

регистрация

и

административно

обслужване"
Началник на отдел
Главен експерт „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
Старши експерт „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
Младши експерт „Гражданска регистрация и административно
обслужване”
Отдел "Административно-правно и информационно

4
1
1

1

1
6

обслужване“
Главен юрисконсулт

1

Юрисконсулт

1

Младши експерт „Информационни системи и технологии“

1

Технически сътрудник

1

Младши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“

1

Технически изпълнител - архивар

1

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ"

9

Главен счетоводител

1

Счетоводител (експертно ниво 7)

4

Главен специалист-касиер и работна заплата

1

Старши специалист – касиер и работна заплата

1

Главен специалист – домакин и документация

1

Главен специалист „Управление на човешките ресурси“

1

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

40

Дирекция „Специализирана администрация“
Директор
Отдел “ТСУ, строителство и екология“

1
7
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Началник на отдел

1

Главен специалист „КРС“

1

Главен специалист „ТСУ“

1

Специалист „ТСУ“

2

Старши експерт - еколог

1

Старши експерт – инвеститорска дейност

1

Отдел „Местни данъци и такси“

4

Главен експерт „МДТ“

1

Главен инспектор „МДТ“

1

Счетоводител (експертно ниво 7)

1

Специалист „МДТ“

1

Отдел

„Общинска

собственост,

обществени

поръчки

и

9

икономически дейности“
Началник на отдел

1

Главен експерт „Търговия, транспорт и икономически дейности“

2

Главен експерт „Земеделски дейности“

1

Главен експерт „Общинска собственост“

1

Младши експерт „Общинска собственост”

1

Главен експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“

1

Старши експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“

1

Младши експерт „Европейски проекти“

1

Отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо
обслужване“

19

Началник на отдел

1

Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществени

1

прояви на малолетните и непълнолетните“
Специалист „Социални дейности“

2

Главен специалист - техническо обслужване кметства

9

Старши специалист – техническо обслужване кметства

1

Специалист – техническо обслужване кметства

4

Технически изпълнител – връзки с обществеността

1

ОБЩО:

87
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2. Одобрява общата численост на заетите във функциите и дейностите в Община
Кубрат – 52,50 щатни бройки, в сила считано от 01.01.2022 г., както следва:
Функция/дейност:
Брой:
1.Чистота
9
2. Култура
1,50
3. ЖС, БКС и ООС в това число:
22
3.1. Помощен персонал
22
4. Други дейности по спорта – Спортна 4
зала
5. Озеленяване
7
6. Други дейности по образованието
6
7. Приют за безстопанствени животни 3
Общо:
52,50
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.
Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6 (шест),
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С шестима „Против“, петнадесет гласа „За“, точка втора
е приета, колеги. Преминаваме към точка трета от дневния ред, относно: Одобряване на
план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2022 г.
Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ТРЕТА:
Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци
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! Господин Байрактаров, моля за становища
на двете комисии - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и
финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
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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 трета от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Одобряване на план-сметка за
необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2022 г.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Мехмед, 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:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка трета от дневния ред: Членовете на комисиите подкрепят така
направеното предложение за решение, относно: Одобряване на план-сметка за
необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2022 г.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи да изкажат становища,
мнения? Заповядайте, г-н Бедиханов!
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Въпросът ми е към вносителя. Ние разбрахме, че от планираните
690 000 /шестстотин и деветдесет хиляди/, са събрани 610 000 /шестстотин и десет хиляди/,
такса смет. Един друг въпрос: Каква част от старите задължения, които са близо 420 000
/четиристотин и двадесет хиляди/, са събирани през 2021 година? И съгласно чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците, отчисленията са вид наказателна такса, с цел да се
намали количеството от вредните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране. Съгласно в
чл. 64, ал. 4, натрупаните средства се разходват за дейности по изграждане на нови
съоръжения, за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от
общините на изискванията на закона. Т.е. тези средства могат да се използват, за да се
намалят разходите за тези отчисления, които са над 400 000 /четиристотин хиляди/ лева за
2022 година. Но какво прави ръководството на Община Кубрат? Под предлог, че
отчисленията са станали вече 90 /деветдесет/ лева на тон, повишава такса смет за всички
жители на общината. През 2021 година Община Кубрат иска възстановяване на отчисленията
в размер на 355 000 /триста петдесет и пет хиляди/ и закупува нов камион за сметоизвозване,
т.е. с две думи Общината увеличава такса смет, за да си купи камион. В тази връзка вторият
ми въпрос е: Какво е предприела Общината, за да намали размера на отчисленията съгласно
чл. 64 от Закона? И трети въпрос: За 2022 година план-сметката за битовите отпадъци е
близо 1000 000 /един милион/ лева. Как смятате да ги осигурите? Пак ли ще се увеличи такса
смет?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби!

АЛКИН НЕБИ: Толкова подвеждащ въпрос... Тука не увеличаваме такса смет – нито сега,
нито миналата година. Тука одобряваме план-сметка за разходите, които се извършват за
сметосъбиране. А що се отнася до камиона, това са от отчисленията, които сме плащали
дълги години наред и това е с решение на Регионалното депо и с разрешението на РИОСВ,
да се закупи един камион, чисто нов, за да няма много разходи по камионите. А за 2022
година предвиждаме, пилотно, едно село да бъде обзаведено и оборудвано с тип „Бобър“, за
да видим каква ще бъде разликата, извинете тип „Карнобатски кофи“. За всяко семейство да
има по една кофа, защото в момента раклите и бобрите са на седем – осем семейства. Там
където има колективно, има и безотговорност. Всеки хвърля каквото му падне. Провеждали
сме кампании по населени места за разделно, като да не се допуска изхвърлянето на тревна
маса в контейнерите, да не се допуска изхвърлянето на пръст, защото това вдига нашия
тонаж. Пак повтарям, такса смет не се вдига. Това са разходите само, които Общината
възнамерява да направи.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз не получих отговор на въпросите си. Значи да ги повторя, ако
искате. Въпросът ми е: Пак ли ще се увеличава такса смет?
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АЛКИН НЕБИ: Такса смет не увеличаваме, повтарям!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Как смятате да осигурите тези средства близо 1000 000 /един
милион/? Освен, че събираемостта към днешна дата е 610 000 /шестстотин и десет хиляди/.

АЛКИН НЕБИ: Да. Догодина може да е повече.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз пак питам. Как?

АЛКИН НЕБИ: Със събираемост! Със старите задължения.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Първият ми въпрос беше такъв.

АЛКИН НЕБИ: За старите задължения ще ви дадем отговор, само в момента не съм
подготвен за старите задължения за 2020 година, колко са старите задължения. В комисии ме
питахте за тая година до това число колко е събираемостта на ТБО. Ако бяхте ме питали за
старите, щях да ви кажа и за старите.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: И на вторият ми въпрос, ако може да отговорите. Какво е
предприела Общината, за да намали размера на отчисленията, съгласно чл. 64, знаете, там
има точки, има две изисквания, които може да ги спазите, да се намалят с 50 % /петдесет
процента/ и още 50 % /петдесет процента/? Нещо направила ли е Общината в тази посока?

АЛКИН НЕБИ: Именно тази разяснителна кампания по населени места да намалим тонажа
си. Защото увеличавайки тонажа се вдига и чл. 60 и чл. 64.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Точно така! Вие от четири години сте кмет и искате да кажете, че
нищо не сте направили в тая посока. Защото отчислявате старата 96 /деветдесет и шест/ и
нещо беше, ако не се лъжа и Община Кубрат през 2022 година ще плати над 410 000
/четиристотин и десет хиляди/, мисля че беше 412 000 /четиристотин и дванадесет хиляди/
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лева начисления, това е долу-горе половината от сумата, която е определена за
сметоизвозване, сметосъбиране. Въпросът ми е следният, конкретен: Какво е направила и
какво възнамерява да направи Общината, за да намали тези отчислявания? Защото
законодателят е казал, може да си ги намалите, само това, това, това направете.

АЛКИН НЕБИ: Имаме договор с „ЕКОПАК“, който е към компания за разделно събиране.
Поставили сме в населените маста контейнери, на различни точки и пак казвам провеждаме
кампания за разделно събиране.

НИНА ЦОНЕВА: В какво се състои кампанията, по-точно?

АЛКИН НЕБИ: Разяснителна кампания, защото и в града, и по населени места всички
растителни отпадъци се хвърлят в контейнерите, всички храсти, всички пръчки, лозя –
всичко отива в контейнерите.

НИНА ЦОНЕВА: Да, но това само с приказване, така ли?

АЛКИН НЕБИ: Разяснителна кампания!

НИНА ЦОНЕВА: Аз мисля, че е крайно време да се вземат по-сериозни мерки, защото няма
как...

АЛКИН НЕБИ: Какви например, г-жа Цонева?

НИНА ЦОНЕВА: Вие ще кажете, вие управлявате. Имате контролни органи.

АЛКИН НЕБИ: А вие сте съветници на кмета, би трябвало да давате малко и съвети.
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НИНА ЦОНЕВА: Да, ние ги даваме, но не че някой ги отразява, но мисля че човек остава с
впечатлението, че извозвате... в един момент всеки ще се окаже с по един контейнер.
Населението намалява, отпадъците се увеличават, а вие нищо не правите, нищо драстично и
сериозно не правите за намаляване за разделното събиране, не за намаляване. За разделното
събиране на отпадъците, някакви други мерки просто наистина трябва да се вземат.

АЛКИН НЕБИ: Когато едно семейство има една „Карнобатска кофа“, то ще си направи
сметката дали да претъпква там всичката зелена маса или да се складира за тор.

НИНА ЦОНЕВА: Какви санкции имате за тях, аз това не разбирам! Има ли санкции, няма
ли? То само с приказки, знаете че няма как да стане изобщо!

АЛКИН НЕБИ: Ваше предложение е да направим санкции?!

НИНА ЦОНЕВА: Ами вие ще кажете, не ...

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Ние, това нещо го предложихме за тези малките съдове,
включително и на комисии, аз направих няколко предложения, прегледайте си ги. Не само
това пилотно да се стартира с някои от улиците или някои от селата, да се вземат по-малки
съдове. Предложих и други неща с компостери и други решения. Предложил съм ги, но цяла
година нищо не се прави. Вие казвате, вие сте съветници дайте съвет. Аз съм направил
каквото смятам аз примерно за правене. Радвам се, че ще почнете от село Точилари. Мисля,
че за там сте планирали.

АЛКИН НЕБИ: Така го кръстихме, да.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Но това по никакъв начин няма да намали тия отчисления.

АЛКИН НЕБИ: Ще намали, ще намали. Защото пак казвам, самото семейство няма да си
изхвърля всичкото в тоя контейнер. Защото, той ще се пълни още първия ден, ако се хвърли
листната маса, доматите, краставиците, растенията, клоните.
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не, аз говоря за общината като цяло.

АЛКИН НЕБИ: Да, пилотно - Точилари, върви добре, минаваме към други населени места.
За града ще си остане пак тип „Бобър“. За апартаментите, няма как им дадем.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Пак казвате дайте съвет, ето още веднъж ви го казвам. Вземете
пилотно няколко компестора за даденото село, дайте ги тия боиразградими отпадъци да си ги
слагат там и ще е по-добре за вас.

АЛКИН НЕБИ: Да, добре.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Няма да извозвате напразно биоразградими отпадъци до депото в
Разград.

АЛКИН НЕБИ: Добре, приемаме съвета.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други колеги, въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
Който е “За“, моля с вдигане на ръка.
Проведе се гласуване...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 316
Съгласно чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е
изготвена план-сметка (Приложение № 1) за необходимите разходи за всяка услуга по
чл. 62 от ЗМДТ. План-сметката обхващаща дейностите по събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до Регионално депо-Разград; отчисленията по чл. 60
и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; такса за депониране на отпадъци на
Регионалното депо; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Максималният размер на разходите по обслужването на един контейнер тип
„Бобър” за една година е посочен в Приложение № 3, като в него са включени
разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ (в случаите, когато 1 контейнер тип
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„Бобър” е с максимална натовареност от 440 кг седмично, 1760 кг месечно и 21 120 кг
годишно).
Одобрена е схема, според която в град Кубрат и населените места в общината
върху улиците, тротоарите и др. обществени пространства се изграждат площадки или
се обособяват места, където са разположени общи съдовете за съхранение на битовите
отпадъци с различни обеми. Местата са определени така, че да е възможно най-удобно,
няколко съседни имота да бъдат обслужвани от един съд за съхранение на битовите
отпадъци. При запълване на най-близкия съд, битовите отпадъци следва да се
изхвърлят в съседен незапълнен.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка
с чл. 66, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 5, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
І. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ одобрява ПЛАН-СМЕТКИТЕ на
разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на
територията на населените места в Община Кубрат за 2022 г., като следва:
1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в
Община Кубрат за 2022 г. /План-сметка – Приложение № 1/ в размер на 965 774 лв.
2. На разходите за всяка дейност, за всяко населено място на територията
на Община Кубрат поотделно, съгласно Приложение № 1, включваща
необходимите разходи за:
2.1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
2.2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
2.3. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците и такса за депониране на отпадъците на Регионално депо - Разград;
2.4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Приложенията са неразделна част от решението.
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.

24 / 67

Резултати от гласуването: „за” – 14 (четиринадесет), „против” – 6 (шест),
„въздържал се” – 1 (един).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С четиринадесет гласа „За“, един „Въздържал се“, шестима
„Против“, точката е приета. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, относно:
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможносткмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките
от дневния ред. Докладва г-н Неби – кмет на община Кубрат. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможносткмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките
от дневния ред.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Неби! Господин Байрактаров, нека да чуем
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).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и
КСДОЗКСВ):
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Определяне на
представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност -
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кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките
от дневния ред.
Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – кмет на община Кубрат,
предложи по т. 3.3 от предложението за решение: Приемане на бюджет на Асоциацията
по В и К за 2021 г. по смисъла на чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите – да се гласува
„Против“.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Байрактаров! Г-н Мехмед, нека да чуем и вашето
становище 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:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка четвърта от дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Определяне на
представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможносткмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките
от дневния ред.
Вносителят на докладната записка г-н Алкин Неби – кмет на община Кубрат,
предложи по т. 3.3 от предложението за решение: Приемане на бюджет на Асоциацията
по В и К за 2021 г. по смисъла на чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите – да се гласува
„Против“.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 4;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – 1;

Гласували от 7:
„за“ - 5;
„против“ - 2;
„въздържал се“ - няма;
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Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги, желаещи за изказвания? Г-н Бедиханов,
заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Към вносителя на докладната, бих искал да разбера защо по т. 3.3. и
т. 3.4 ще се гласува „Против“?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, г-н Неби!

АЛКИН НЕБИ: Защото в Бизнес плана никъде не видяхме ремонтни дейности на Община
Кубрат. Единствено в Бизнес плана за 2022-2026 година има за Разград около шест - седем
улици, където искат да сменят тръбопроводи. А нашите населени места: Беловец, Бисерци,
Задруга, Горичево, Точилари, постоянно понасят аварии, остават без вода. Понеже няма
никъде Кубрат, предлагам да го гласуваме „Против“ Бизнес плана. При положение, че
догодина - по медиите четем, че водата ще стане 5 /пет/ лева, би трябвало да има и за Кубрат.
Никъде не видях в плана асфалтиране. Навсякъде идват, копаят, същата пръст я слагат,
оставят и заминават. Това се случи и с пътя „Назъм Хикмет“, който е с европейско
финансиране, на две места. Ако вие сте съгласни.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Вие изобщо имали ли сте среща с управителя на ....
.
АЛКИН НЕБИ: Ние колко писма сме изпратили.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защото гледам, че чрез медии от къде събирате информация.

АЛКИН НЕБИ: От предното увеличение, въобще не ни уведомиха. Разбрахме от медиите,
че водата е станала 3.60 /три лева и шестдесет стотинки/.
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Липсва комуникация между управителя и вас. Така ли?.

АЛКИН НЕБИ: Липсва комуникация. Писма сме изпращали, да си оправят авариите, да си
запечатват, да си асфалтират, понеже даже е европейски проект. Отговор няма и действие
няма.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Защо отказват да се срещат с вас, тъй ли да го разбираме?

АЛКИН НЕБИ: Може да попитате него.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тези заседания нали са присъствени?

АЛКИН НЕБИ: Не, онлайн. Предното не се състоя, по-предното не се състоя. В предното
заседание Разград като град не изпратиха представител. А много добре знаете проблеми в
община Кубрат има с водоснабдяване, по-скоро с авариите. Имахме една среща във връзка
със сигнали на кмета от Севар, Задруга, Горичево, Точилари. Обяснението беше, че
помпената в Брестовене е по някаква нова технология, една птичка да кацне, изключвала
помпата. Това беше обяснението. После по седем – осем часа нямат вода. Така, друго?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други колеги, желаещи за изказвания, въпроси?

ПОЛИНА ХРИСТОВА:. Искам да попитам, Полина Христова се казвам. Кой трябва да
асфалтира дупките след въпросните аварии? Пред магазин НАРКООП има дупка, от няколко
месеца е в това състояние и така остана, и не е асфалтирана. Къщата отсреща се газифицира,
има дупка, пак с камъни, от която постоянно хвърчат камъни навсякъде, децата ни минават
от там и така стоят нещата. Благодаря!

АЛКИН НЕБИ: Именно В и К Асоциацията, на която от 2019 година Община Кубрат е
предала активите, те събират парите и те правят ремонтите, и те трябва да асфалтират.
Именно тук е разковничето, че копаят, заливат и си заминават. И нищо друго не правят. А в
Бизнес плана даже и това асфалтиране го няма, затова предлагам да не се приеме. А са
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длъжни по закон след като си сложат пясъка, си сложат чакъла да тромбоват, да съберат в
плътността и след това да се асфалтира. Никога не са го правили.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тези аварии от новата канализация ли са или от старата
Канализация?

АЛКИН НЕБИ: Старата!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не виждам други желаещи. Гласуването е поименно. Зачитам
имената ви по списък.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
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
За
Въздържа се
Против
За
За
За
За
За
За
Против
Против
Против
За
Против
Против
За
За
За
За
За
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Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 317
В деловодството на Община Кубрат е депозирана Покана за провеждане на
извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград с вх.№УД-02-191988/02.12.2021 г.
Извънредното заседание на Общото събрание е насрочено за 30.12.2021
г./четвъртък/. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с
разпространението на COVID-19 на територията на страната, съгласно чл.63, ал.4 от
Закона за здравето, приложимите заповеди на Министъра на здравеопазването и
предвид възникналата обективна необходимост от социално дистанциране, възниква
форсмажорната необходимост извънредното заседание, да се проведе неприсъствено.
На основание чл.10, ал. 5, т. 5, предл. последно от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е представен дневния ред,
както следва:
1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2020 г. по смисъла на чл.
198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите;
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за 2020 г. по
смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация;
3. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К за 2021 г. по смисъла на чл. 198в, ал.
4, т. 9 от Закона за водите;
4. Съгласуване на проект на Бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр.
Разград за развитие на дружеството през регулаторен период 2022-2026 г.;
5. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Търговище;
6. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Исперих;
7. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2022 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
8. Други;
На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителя на общината в
асоциацията по В и К е кмета на общината, а при невъзможност той да участва,
общинският съвет определя друг представител.
На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 66 от Правилника за
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на
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представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К
се съгласува по ред определен от Общинския съвет, като заверен препис от решението
на общинския съвет, следва да бъде предоставен на Асоциация по В и К в деня на
провеждане на заседанието.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 198в, ал. 4,
чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 и чл.
20, ал. 3 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Определя Алкин Неби – кмет на община Кубрат за представител на
Община Кубрат в Асоциацията на по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. При невъзможност- кмета на
Община Кубрат, да участва в извънредното заседание на Общото събрание на
асоциацията по В и К на 30.12.2021г. /четвъртък/ , да бъде заместен от Мирослав
Йорданов-заместник –кмет на Община Кубрат;
2. За участие в извънредното заседание на Общото събрание
упълномощеният представител, да се легитимира с настоящото решение/да го
изпрати/ пред Асоциация по В и К на Обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което изпълнява ролята на
пълномощно, а при необходимост, да се легитимира и чрез документ за
самоличност;
3. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от
дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание да гласува, както
следва:
3.1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2020 г. по
смисъла на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.-да гласува „За“.;
3.2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за
2020 г. по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.-да гласува „За“.;
3.3. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К за 2021 г. по смисъла на чл.
198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите.-да гласува „Против“.;
3.4. Съгласуване на проект на Бизнес плана на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД,
гр. Разград за развитие на дружеството през регулаторен период 2022-2026 г.-да
гласува „Против“.;
3.5. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.-да гласува „За“.;

вода

на
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3.6. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.- да гласува „За“.;

вода

на

3.7. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата
в бюджета за 2022 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация- да гласува „За“.;
4. 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.
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.
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” 6 (шест), „въздържал се” – 1 (един).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С един „Въздържал се“, шестима „Против“, четиринадесет гласа
„За“, точка четвърта от новия дневен ред е приета. Преминаваме към следваща от дневния
ред, относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Кубрат за 2022 година. Докладва зам.-кметът на Община Кубрат – г-н Мирослав
Йорданов. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЕТА:
Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат
за 2022 година.
Мирослав Йорданов – зам.-кмет на Община Кубрат
Зам.-кметът на община Кубрат Мирослав Йорданов прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-н Йорданов! Колеги, моля за становища на
комисиите. Господин Байрактаров - Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие,
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бюджет и финанси (КЕИРБФ) и Комисията по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ).
Становища на двете съвместни комисии – КЕИРБФ и КСДОЗКСВ:
ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становищата на двете съвместни комисии – КЕИРБФ
и КСДОЗКСВ):
По точка пета от новия дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година.
КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Мехмед, да чуем и вашето становище - Комисията по
координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
(ККУСДОСЕ) и Комисията по законност , етика, обществен ред и местно самоуправление
(КЗЕОРМС).
Становища на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и КЗЕОРМС:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка пета от дневния ред: Членовете на постоянните комисии подкрепят
така направеното предложение за решение, относно: Приемане на Годишна програма
за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 6;
„против“ – няма;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Въпроси, колеги относно: Приемане на Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година? Не виждам.
Който е „За“, моля да гласува с вдигане на ръка...
Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 318
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за
2022 г. се приема в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз
основа на направените от читалищните настоятелства в Община Кубрат предложения
за дейността им през 2022 година и е съобразена със стратегическите документи за
развитие на Община Кубрат.
В община Кубрат са регистрирани 15 читалища. Те са вписани в регистъра на
народните читалища към Министерство на културата.
Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в
Община Кубрат за 2022 г. цели развитие и обогатяване на културния живот, социалната
и образователната дейност в населените места от община Кубрат, съхраняване на
местните обичаи и традиции, разширяване на знанията на населението и
приобщаването му към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата,
поддържане и утвърждаване духа на националното самосъзнание.
Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за
развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Кубрат. Съгласно чл. 26 ал. 2
от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30-дни, Общински
съвет - Кубрат е предоставил възможност на заинтересованите лица да направят своите
предложения, мнения и препоръки по проекта.
Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Кубрат и на
Общински съвет – гр. Кубра на 08.11.2021 г. В законовия срок, предложения не са
постъпили.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 26а,
ал. 2 от Закона за народните читалища, чл. 8 и чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните
актове /ЗНА/, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в
Община Кубрат за 2022 г. съгласно Приложение № 1 /неразделна част от
настоящото решение/.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
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Резултати от гласуването: „за”- 21 (двадесет и един), „против”– няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, колеги! /По време на докладване на точката от
вносителя на докладната записка, г-жа Борисова напусна залата/. С двадесет гласа „За“
точката е приета, /г-жа Борисова влиза в залата/ г-жо Борисова за приемане на годишната
програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г., „За“ ли сте?

МАРИЕТА БОРИСОВА: „За“!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С двадесет и един гласа „За“ точката е приета. Преминаваме към
следваща точка от дневния ред, касаеща: Удължаване срока на договора за търговско
управление на управителя на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.

ПО ТОЧКА ШЕСТА:
Удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на В и К
„Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат
Председателят на Общински съвет - Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете предложението за
решение. (Приложено е към настоящия протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, моля за становища по тази точка 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 шеста от новия дневния ред: Членовете на постоянните комисии
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Удължаване срока на
договора за търговско управление на управителя на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр.
Кубрат.
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КЕИРБФ – 7 членна комисия:

КСДОЗКСВ – 7 членна комисия:

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

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Г-н Мехмед, 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:
ОРХАН МЕХМЕД (Прочете становищата на двете съвместни комисии – ККУСДОСЕ и
КЗЕОРМС):
По точка шеста от дневния ред: Членовете на постоянните комисии също
подкрепят така направеното предложение за решение, относно: Удължаване срока на
договора за търговско управление на управителя на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр.
Кубрат.
ККУСДОСЕ – 7 членна комисия: КЗЕОРМС – 7 членна комисия:
Гласували от 6:
„за“ – 5;
„против“ – 1;
„въздържал се“ – няма;

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

Отсъства: Д-р Денислав Белинов.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, г-н Мехмед! Колеги, желаещи за изказвания, въпроси?
Г-н Бедиханов, заповядайте!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Юмеров, изброихте част от задълженията на това дружество.
Но според последния отчет, подаден за 2020 година, дружеството има 470 000 /четиристотин
и седемдесет хиляди/ лева задължения Има вземания в размер на 377 000 /триста седемдесет
и седем хиляди/. Въпросът ми е: Каква част от тези вземания са събрани през 2021 година? И
преди една година възнамерявахте да възобновите дейността на В и К „Меден кладенец“, на
същото мнение ли сте в момента или сте се отказали?
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За събраната сума, понеже въпросът сега се поражда, на следващо
заседание по нашия Правилник, ще имате отговор колко е събрана. А относно
възобновяването на дейността, както изслушахме и преди това в точката за Асоциацията, не
се провеждат събранията, няма присъствия, няма кворум. Не се вземат решения, отчетът,
бюджетът не е одобрен. Един въпросителен и в омагьосан кръг се върти Асоциацията в
област Разград и ние като Община Кубрат, както и други общини винаги трябва да имаме
готовност при евентуален провал, да поемем управлението и да сме оператор на територията
на съответната община, която се управлява. И мисля, че всеки трябва да има готовност в
един такъв момент, а не да преминем към ликвидация и да разпродадем, каквото има на В и
К „Меден кладенец“ ЕООД и после да се чудим, какво да правим при едни форсмажорни
обстоятелства.

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Доколкото се изразява да има управител на В и К дружеството и да
не му се изплащат заплати, това ли разбирате под управление?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не разбира се, много добре разбрахте какво искам да кажа. На първо
време трябва на всеки да е ясно, че това дружество е собственост на Община Кубрат и
всички активи, и задължения, са на Община Кубрат, както в случая. И тези задължения чакат
решение на Общински съвет, за да излезе това дружество на нула и за да може да решим
какво правим със сградния фонд и машините, които са запорирани, също с решение на
Общински съвет. Други въпроси, колеги? Г-жо Георгиева, заповядайте!

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Как се определя този срок за удължаване на договора с шест месеца?
Защо шест месеца, а не една стопанска година? След шест месеца какво правим, отново
удължаваме за шест месеца или? Не можах да разбера каква е схемата.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Мисля, че сигналът е даден от управителя в писмото си, което е
депозирал към нас.

ГАНКА ГЕОРГИЕВА: Негово желание ли е за шест месеца или ние така решаваме?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: По негово желание, разбира се! Ние провеждаме диалог, когато това
е възможно, защото има и други примери, когато е невъзможно. И в този шестмесечен срок,
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ние всички общински съветници трябва да решим, по какъв начин и от къде ще покрием тези
задължения на В и К „Меден кладенец“ ЕООД. И с изтичането на този срок, при спазване на
реда за погасяне на тези задължения, независимо към коя институция, може отново да
преговаряме с управителя и да продължим тази дейност, защото в едногодишния срок малко
сме бездействали в решенията, спрямо задълженията. И може би той с този срок ни
притиска, така да сме по-активни. Ако няма други въпроси, колеги, гласуването е поименно.
Проведе се поименно гласуване...
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
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
За
За
Против
За
За
За
За
За
За
Против
Против
Против
За
Против
Против
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 319
Поради изтичане срока на договора за възлагане на управление на Самир
Джавдет – управител на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат на 23.12.2021 г., е
необходимо удължаване на същият.
С писмо с вх.№УД-01-13-157/14.12.2021 г., управителят информира Общински
съвет - гр. Кубрат, за липса на средства и неизплатени задължения на дружеството.
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Към 14.12.2021 г. размерът на дълга на дружеството към „Инвестбанк“ АД е 79 107.86
със законна лихва в размер на 10 607.38 за периода 02.07.2020-01.01.2022 г., видно от
писмо с изх.№ 24840/14.12.2021 г. на Ч.С.И. - Георги Стоянов.
Отделно дружеството има задължения към НАП на обща стойност 38 491.43 лева
подробно описани.
Приходите генерирани от образувани изпълнителни дела отиват за частично
удовлетворяване на външните кредитори.
Не на последно място, считано от 01.04.2021 г. до 30.11.2021 г. са дължими към него
неизплатени възнаграждения в общ размер на 14 904.63 лв.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл.
11, ал. 1, т. 5, и т. 23, чл. 31, ал. 2 от Наредба № 8 на ОбС за реда за упражняване
правото на собственост на община Кубрат в едноличните търговски дружества с
общинско имущество, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в
които има дялове или акции, Общинският съвет – Кубрат, в качеството му на
едноличен собственик на капитала на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат,
Р Е Ш И:
1. Удължава срока на договора за търговско управление с 6 (шест) месеца
на Самир Джавдет - управител на В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат,
считано от 23.12.2021 г.
2. Размерът на платения годишен отпуск на управителя на дружеството се
определя съгласно чл. 155 и следващите от Кодекса на труда.
3. Възлага на Кмета на Община Кубрат да подпише анекс към Договор за
търговско управление от 23.12.2021 г., с който да бъде удължен срокът му 6 (шест)
месеца.
4. Дава съгласие Кметът на Община Кубрат да предостави трансфер към
ВиК „Меден кладенец“ ЕООД за покриване на задълженията на дружеството,
представляващи неизплатени възнаграждения към Самир Джавдет - управител на
В и К „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат за периода от 01.04.2021 г. до 30.11.2021
г., в размер 14 904.63 /четиринадесет хиляди деветстотин и четири лева и
шестдесет и три стотинки/ лв. в срок до 30-дни от приемане на настоящото
решение.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против”– 6
(шест), „въздържал се” – няма.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С петнадесет гласа „За“, шестима „Против“, точката е приета,
колеги. Преминаваме към точка разни.
I. В точка разни бяха предоставени за разглеждане следните писма:
I.I Писмо от „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат до г-н Хюсеин Юмеров –
Председател на Общински съвет – Кубрат, във връзка с изискана информация
относно представяне на справка за финансови показатели на „Кубратска гора“
ЕООД, гр. Кубрат.
I.II Писмо от „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат до г-н Хюсеин Юмеров –
Председател на Общински съвет – Кубрат, във връзка с изискана информация
относно представяне на справка за финансови показатели на„МБАЛ – Кубрат“
ЕООД, гр. Кубрат.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може би, преценявайки, че ще има питане, съм сложил точка разни в
дневния ред, иначе знаете как се оформя тя. Питането е от г-жа Борисова на 21.12.2021
година. Заповядайте, да питате от трибуната и да ви чуят въпросите, г-жо Борисова!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Благодаря ви, г-н Юмеров! Вчера входирах писмено питане, както
към управителя на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, така и към Кмета на общината, също и към
Председателя на Общинския съвет. Наясно съм, че това, което питам технологично отнема
доста време, но на първо място д-р Балканджиева може да стане и да отговори на въпроси,
които гражданите се интересуват и търсят отговори в продължение на близо двадесет и два
дена. По-конкретно, моите въпроси са: Желая да ми бъде предоставено копие от
придружително писмо към РЗОК – Разград ведно с поименен списък с лекарите специалисти
с изброени клинични пътеки по които ще работят, както и двадесет и четири часов график за
покритие. Също така желая да ми бъде предоставено копие от декларации във връзка с
изисквания, които са заложени в чл. 21, ал. 1 от Националния рамков договор. Този въпрос
съм го задала във връзка с предстоящата 2022 година, както и във връзка с отчитането пред
касата и съответно с финансирането на болницата. Както разбирате, ако има клинични
пътеки, ще има и болница. На следващо място искам детайлна справка за преминали
пациенти по видове клинични пътеки, считано от първи декември до настоящия момент, за
да се види в следващите месеци – януари и февруари, какъв ще бъде балансът на
дружеството; ще могат ли да бъдат осигурени средства за заплати; ще могат ли да бъдат
осигурени средства за консумативи – за ток, за газ и т.н. На следващо място въпросът ми е
функционира ли кухнята към лечебното заведение, ако не – от къде се доставя храна за
болните? Това е въпрос, който доста от хората го задават и заради това аз съм счела, че е
удачно да бъде писмено отправено към д-р Балканджиева. Също така ме интересува по колко
броя клинични пътеки има право да работи към настоящия момент„МБАЛ – Кубрат“ ЕООД?
За да се види колко клинични пътеки, вероятно или не ще могат да бъдат защитени за 2022
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година, което отново е свързано с финансите на дружеството, както и с неговата съдба и
съществуване. На следващо място съм поискала копие от утвърден от Кмета на общината
съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба 8 за осъществяване на стопанската дейност на община
Кубрат в търговски дружества с общинско участие в капитала за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, бизнес задача. Тъй като е хубаво
всички ние да бъдем запознати с евентуалната визия за съществуване, за функциониране, за
управление на болницата в следващите най-много шест месеца до провеждане на конкурс,
каквото е решението на Общински съвет от предходната сесия. И съответно на последно
място съм задала въпрос, който е от изключителна важност за гражданите на община Кубрат,
до кога всички пациенти, не само спешните, както се промотираше в пространството, ще
бъдат пренасочвани към други лечебни заведения? Това са моите въпроси. Аз ще помоля д-р
Балканджиева да даде отговор поне на част от тях, за да може ние общинските съветници да
имаме ясна представа, каква е в момента съдбата на болницата, защо, ако ние потърсим
лекарска помощ няма да я получим и до кога ще продължава тази криза в сектор
здравеопазване на местно ниво? Благодаря ви!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, г-жо Борисова! Д-р Балканджиева е сред нас. Моля,
заповядайте на трибуната.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Уважаеми Председател на Общинския съвет, Уважаеми
общински съветници дами и господа, Уважаеми Кмет, Уважаеми Заместник – кметове,
Уважаеми граждани, съграждани, както чухте, че писмото е подадено и питането от вчера,
така че нямам физическа възможност да отговоря писмено на това, да дам отговор и в
същото време няма и техническо време, да ви осигуря всичките данни, които ги искате към
момента. Затова частично ще отговоря на вашите питания, г-жа Борисова. Първо, искам само
да съобщя, че се връщам тука преди 15 минути от Разград, където беше сключен анекс с
Районната Здравна Осигурителна Каса /РЗОК/ за осъществяване на дейност образна
диагностика и клинична лаборатория към доболнична помощ. Вече болницата работи с
направления от към джипита и специалисти, и пациентите днеска бяха много доволни от
това. Също така искам още веднъж да ви уверя, че работя не само аз, а цялото общинско
ръководство, също така и общинските съветници, които са застанали зад тази идея, за да я
има тази болница и да може да функционира. От тринадесети декември /13.12.2021 година/,
имаме писмо от Районната Здравна Осигурителна Каса, където се посочва поради липсата на
някои специалисти по клинични пътеки да бъдат отстранени и са ни дадени срокове, за което
водим преговори съответно с други специалисти, които да попълнят, за да може да работим
по обема, който е бил сключен по клинични пътеки 2000 година да продължим с това. Още
продължаваме по тази тема, окомплектовани са клинична лаборатория и рентгена. Сега по
единично, може би в най-скоро време имаме уверенията и осъществяваме срещи,
включително днес след тази среща с вас, отново ще се върна в Разград, за да продължим
разговорите и срещите, и да уточним по нататъшната работа, взаимна. Относно справката за
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пациентите, за графиците между другото. Графиците за всеки месец се изготвят до тридесето
число от началник отделенията – за лекарите говоря и се утвърждава от управителя. Такива
на първи /01.12.2021 година/ аз не сварих, защото това е задължение на ръководството, което
е било преди. Така че няма графици за лекарите. Следващото в болницата бяха заварени
пациенти, които не можеха да бъдат изписани предварително вече, както някои хора искаха.
Това е анекса към договора. По справката, която се прави всяка сутрин от 01.12.2021 година
до 05.12.2021 година, е имало тринадесет болни, които са приключили на 05.12.2021 година.
За които е имало осигурена храна в болницата, имало е достатъчно ресурси, така че не се е
налагало да вземаме отвънка храна. От 05.12.2021 година до 22.12.2021 година и по нататък в
болницата, поради обективни причини, няма лежащо болни – ако това ви задоволява. Но, ако
тръгнем да анализираме обективните причини, те ще са обект на други институции, където
ще се разследват. И считам, че... не знам колко е удобно да казвам, но са допуснати сериозни
нарушения от бившия управител, който на 30.11.2021 година е подписал сумати документи –
Заповеди, Уведомления и такива неща, като в същото време е била в болнични, но това нещо
вече по-компетентни органи ще решат докъде са нарушенията. И това е вследствие на тези
умишлени действия, защото просто и по документацията се вижда, че са правени късно
вечерта и има доста свидетели, които в болницата са видели действията им и така. В момента
болницата работи, има Телково отделение, където работят лекарите, ваксинационният
кабинет работи, работи рентгена образната диагностика, работи лабораторията. В най-скоро
време, най-вероятно ще тръгнат и другите звена. Поетапно. Което е готово – тръгваме.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Това ли е вашият отговор, затова, че болницата двадесет дена не
работи?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Ама двадесет дена, но не е по моя вина!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Ама не, тука не търсим вина.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: А какво търсите?!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Търсим отговор на въпроса, защо болницата не работи двадесет
дена?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Значи отговорът на въпроса ви е това!
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МАРИЕТА БОРИСОВА: Обективните причини за нас са ясни. Лекарите дойдоха тука,
зададоха своите въпроси, поставиха своето искане и сега ние търсим обективни причини, че
ако аз отида днеска в болницата и не дай се Боже нещо да ми се случи, на какво ще
разчитам?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Имате джипи – личен лекар.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Ако трябва да ме приемат в отделение, ще ме разнасят по
линейките от едно лечебно заведение в друго ли? Д-р Балканджиева, това е много
несериозно.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Вижте сега, значи работим по въпроса и в най-скоро
време, но това не е такъв ...

МАРИЕТА БОРИСОВА: Това не е магазин да се отваря, да се затваря.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Именно, именно, точно затова, не е магазин!

ГРАЖДАНИН: Д-р Балканджиева, питайте, питайте д-р Белинов за какво отиде във Варна...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Един момент, един момент!

ГРАЖДАНИН: Питайте, питайте д-р Белинов защото отиде във Варна? Защо не е в нашата
болница? Попитайте го!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господине!
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ГРАЖДАНИН: Защо отиде във Варна, а не е в нашата болница?!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Нарочно ли го пращате този господин? Миналия път дойде,
днеска пак.

ГРАЖДАНИН:: Д-р Мичева тука....

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля ви се, моля ви се!

ГРАЖДАНИН: От петнадесет години - шестнадесет години, ние нямаме тука лекари!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Иначе имаше въпрос тука. Заповядайте!

ГРАЖДАНИН: Пращат ги в Разград, в Русе. И нашите жени, защо отиват да раждат в
Тутракан или в Русе? Може ли да задавате въпроса на госпожата?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви!

ПОЛИНА ХРИСТОВА: Аз искам да попитам за педиатрите в отделението, в момента дали
има работещи педиатри? И към кого да се обърнем, ако имаме нужда за нашите деца? Аз
също съм майка на малко детенце. И ако няма педиатри има ли заявки, предложения за хора,
които ще работят? Какво е бъдещето за нашите деца? Това най-много ме интересува, защото
при децата се налагат спешни състояние, моето дете е лежало в болницата с висока
температура и тъй като в момента, нали всички знаем за състоянието и положението, какво
се случва с децата и какво ще се случи по празници, януари месец, почивните дни, какво ще
се случи? Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви! Продължете, г-жо Балканджиева!
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Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Има си съответни в организация в здравеопазването,
където пациентите се насочват от личните лекари и специалисти за лечение в болници. Значи
в региона до сега болница Кубрат не е покривала на 100 % всички дейности по клинични
пътеки и тези пациенти, които не отговарят на тези изисквания, са били насочвани в други
лечебни заведения, като Русе, Разград, Исперих, Тутракан.

ПОЛИНА ХРИСТОВА: По принцип личните лекари работят до обяд.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: По принцип личните лекари имат договор към Здравната
каса – двадесет и четири часово обслужване на пациентите. Следващото двадесет и четири
часово звено е спешна медицинска помощ.

ПОЛИНА ХРИСТОВА: Всъщност в момента в нашата болница няма педиатри, така ли?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: В болницата в момента, поради действията на бившия
управител, който във времето на болничен, когато е била в болничен е освободила лекари,
извън работното си време и затова в момента трябва да окомплектоваме тия....

ГРАЖДАНИН: Назначила и две сестри д-р Мичева.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси?

ПОЛИНА ХРИСТОВА: Има ли заявки за лекари, някаква надежда да дойдат и да работят
или?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Има педиатри, но по изисквания за дейност по
клиничните пътеки за които е сключен договор, трябва ни втори педиатър по специалност и
затова в момента се водят преговори. Просто в някои от отделенията липсват по един или
двама лекари, за което в момента без тях не можем да сключим анекс. Иначе имаме налични
лекари в болницата. И не са връщани, дори извън това, че тези пациенти от 01.12.2021
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година до 05.12.2021 година са обслужвани, касата няма да ни изплати никаква сума. Но
също искам, пак от тази трибуна да кажа, не мога да разбера колегите, които се бунтуват,
предпочитат вместо конструктивен диалог, да си изразяват мнението чрез протести или чрез
някакви коментари в социалните мрежи, което никак не е в полза на никого – нито тяхна,
нито наша полза.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Изслушвайте се!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: И в същото време да отправят лични нападки по мой
адрес, които не отговарят на истината, за което аз ще си потърся правото. Така че смятам,
това което, ако вие мислите че това е ок, вие изразявате мнението на част от вашите
избиратели, а тази другата група общински съветници, които са „ЗА“ промяната, те не
изразяват ли мнението на техните избиратели?! Но има диалог с тях. Значи бяха поканени за
разговор, аз отправих многократни покани към тях, някои от тях не си вдигат телефоните, да
имаме и хора, които са се завърнали от тези напусналите по списъка, които бяха. Така че все
някога... Аз мисля че ако се разговаря нормално и всички мислим по-разумно и мислим за
тази община трябва да стигнем до промените.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Г-н Юмеров, може ли да ми дадете думата?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Д-р Балканджиева, вашите колеги дойдоха тук и заявиха тяхното
отношение изключително открито. Аз разбирам, че вие искате да доведете болницата до
някакъв по-добър резултат, право е на Общото събрание – на Общинския съвет да избере
управител, такъв, какъвто счита, че ще свърши работа. Обаче нито ръководството на Община
Кубрат, нито пък вносителят на докладната, уважиха и се съобразиха с мнението на толкова
много лекари. Ние предложихме конструктивно решение, което аз мисля че щеше да бъде
достатъчно работещо, съответно, те да променят своето отношение към вас, да работите
заедно в екип и наистина когато се проведе конкурс, да се явите, да докажете, че сте найдостойният кандидат и да го спечелите. А не двадесет и два дена, ние да стоим без болница,
хората да умират по линейките, да се чудят в кое лечебно заведение да бъдат
транспортирани. Аз мисля, че това не е продуктивно за никого. А относно личните нападки,
повярвайте ми, те са изключителни професионалисти, може и вие да го кажете, защото и вие
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някога във времето сте работили с тях и когато те изложиха своите мотиви, по никакъв начин
не ви обидиха. Напротив.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Сега има си неща, има си документи и ще си потърся
правата.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Но, за мене е недопустимо така да продължава болницата да стои
в такова състояние, в каквото е към настоящия момент и тези хора, които гласуваха за това,
според мен трябва да преосмислят решението си.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Сега аз искам само да прочета нещо, което съжалявам е
изразено в коментар под статия на вестник „Екип 7“, което беше преди дванадесет дни от
някой си, няма подпис: „Имате ли представа какво е крала и манипулирала тази Мичева! В
болницата реално работят 7 /седем/ лекари, а на ведомост са 36 /тридесет и шест/. Сред тях
има и такива, които дори не знаят къде се намира Кубрат, но са получавали ежемесечни
заплати, има и бивш лекар с психични отклонения и който е неадекватен, но също по
ведомост работи в болницата. Задавам си въпроса, къде са отивали години наред тези пари.
Интересно ми е кой позволи от години в цялата болница вечер да няма нито един дежурен
лекар и цялата отговорност да носят медицинските сестри, които като звъннат на лекар по
телефона след 21:00 часа за консулт, биват жестоко наругавани. А може би пациентите на
болница Кубрат боледуват само през деня и нямат нужда от здравна помощ през нощта!“
Значи, ние се опитваме да променим това статукво, което е било досега.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Как, като нямаме от двадесет дена болница, така ли?!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Ама това шестнадесет години, когато е нямало, какво да
кажем?!

МАРИЕТА БОРИСОВА: От двадесет дена, ние нямаме болница! Това ли е промяната, това
ли е новото управление?
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Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Това е началото!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Началото на новото управление, ние всички да стоим без
болница.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Началото, в което ще се поставят нещата на нови релси.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Това е много несериозно, това е много несериозно!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Много несериозно?! Не смятам, че е така!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Д-р Белинов, заповядайте! Въпрос, изказване?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Изказване ще направя. Аз още миналият път ви предупредих
вас. Мисля, че д-р Балканджиева не е виновна в тая ситуация, тя просто е подведена!
Смятам, че главните виновници за тая бъркотия са Кмета и Председателя на Общинския
съвет. Защо? Ако, тя, колежката каза, че ще има. Кога ще има? Знаете ли, болниците имат
нива – първо, второ, трето, четвърто...

ГРАЖДАНИН: Как не те е срам да говориш, че Кмета е виновен! Как не те е срам бе, как не
те е срам бе, да говориш така. Как не те е срам! Как не те е срам!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Какво е това?!

ПОСЛЕДВАХА КОМЕНТАРИ И БУЙНИ РЕАКЦИИ В ЗАЛАТА ОТ СТРАНА НА
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ!!!
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Всеки може да присъства в едно заседание! Спазва не спазва реда...
Ето, извеждаме го! Какво да направя сега, да заключа портите ли? Да не допуснем граждани
ли искате?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Това нормално ли е? Миналият път дойде, направи скандал
там.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може да дойде, може да дойде!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Нека да се изкаже, дайте му думата пред микрофона да
дойде!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще дадем, ако дойде. Ще се върне сигурно.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Така в момента болницата е на ниво нула и ще кажа защо!
Можете ли да ми кажете примерно, вие – Председателя и Кмета, защото той през цялото
време мълчи, колко са разходите и приходите за един месец в болницата? Някой от вас, може
ли да ми каже? Примерно, не е до стотинката. Знаете ли, има проблем, вие знаете ли колко са
примерно разходите за месец в болницата? Кажете една сума.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте с питанията си, ще отговорим! Не може да правим
диалог. Въпрос и отговаряме!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, питам ви! Знаете ли колко е разхода на болницата, по
отношение на заплати, по отношение на ток, вода, парно и други неща?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Знаят се тия неща, д-р Белинов! И между другото просто
не съм подготвила справката, която питате към момента, не мога да ги знам цифрите наизуст.
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Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, но Кмета примерно, той е анексирал петнадесет
години примерно и твърди, че д-р Мичева не си е свършила работата, през това време сте
удължавали договора, ако не се е справяла, защо удължавахте? А вие сте заинтересован, вие
сте и принципал! Как не знаете колко са приходите, колко са разходите в една болница! А
защо ви задавам този въпрос? Защото, когато след един месец, това ти казвам, защото
последствията ще бъдат върху теб, като колега ти го казвам.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Да, знам.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Когато няма пътеки, те колегите не ги разбират тия неща.
Когато няма приходи, примерно ако заплатите са 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ на месец
плюс другите разходи да станат над 300 000 /триста хиляди/, какви приходи ще вземе
болницата, от къде ще дойдат тия пари?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Ами аз, като виждам, д-р Белинов, сте много загрижен за
болница Кубрат, нали така? И сте общински съветник от община Кубрат.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Затова вземам отношение.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: И сте жител на община Кубрат, като лекар, аз ви
отправям покана, официална пред тази трибуна, заповядайте да работите в болница Кубрат!
Значи д-р Белинов, тъкмо ще окомплектоваме и ще работим в пълен екип.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: През 2019 година... Аз ако дойда, вие не трябва да се
управител.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Няма проблеми, отстъпвам ви управителското място.
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Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И не трябва да е господин Неби кмет, това категорично ви го
казвам.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Няма такива... Значи разбирам, аз, че вие използвате
болницата за вашите политически цели! От сега поставяте условия – не искам този лекар, не
искам онзи лекар! Как стават тези неща?! Не е така, колега! Моля ви се! Иначе не сте
защитник на д-р Мичева, но я търсите по телефона, нали така?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Чакай малко. Отговори на въпроса.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Няма чакай малко! Просто така беше. Защо не ме
потърси един път за две седмици? Защо?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Защото... За какво да те потърся?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Ами да... Защото си общински съветник!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Това е диалог, който не бива да го правим тук. Говорим по
същество.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: По същество, ако говорим, значи не е честно.
Политизирате нещата с болницата. В цяла България има проблеми с болниците, не само в
Кубрат, много добре ви е ясно това. Много добре вие е ясно, че има дефицит на лекари, има
дефицит на медицински кадри и в същото време жестоките изисквания на Здравната каса.
Работим, както каза д-р Чехларов „На ръба на закона“! Така. От тук нататък...

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Ами как смятате да намерите, как смятате да намерите...
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Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Ами водим преговори, значи няма стане за три дни, нито
за един ден, не е магазин!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, след един месец как ще платите заплатите на тези
хора?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Имаме за заплати, имаме резерви – ще ги платим! Значи
в Исперих преди десет години исперихската болница, не преди десет - преди пет години,
бяха в това състояние, включително не работеше, още продължава да не работи АГ Отделение по Акушерство и Гинекология. В нашето АГ за цяла година има едно раждане! Не
знам къде са отивали тези бременни! Само едно раждане има за цяла година.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: А знаете ли в момента се прави проучване за болници?

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Знам и ще се променят законите...

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Които са неефективни те ще бъдат закрити.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Да, така е.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: И когато се инициира това нещо, затова ви казвам, ти не си
виновна, ти ще бъдеш потърпевша.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Аз съм била потърпевша и преди.

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Господата, които са срещу мен, ако това стане, те трябва да
си подадат оставката и двамата.
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Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Сега, вие си политизирайте нещата, но за болницата, ако
толкова милеете, д-р Белинов, още веднъж казвам, заповядайте да работите в нашата
болница!

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз исках да работя преди....

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: А защо не работихте? Д-р Мичева беше тогава...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Имате време за личен разговор! Колега, заповядайте!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Благодаря ви, г-н Председател! В община Кубрат от много години
знаем, че болница не съществува! Тя е като сграда, тя е като кабинети за лични лекари, тя е
като кабинети за зъболекари и хората, които посещават болницата и правят оня големия
калабалък, са точно за това и аптеката, която е вътре в тази болница. А що се касае за лекари
– специалисти, те са много малко и се броят на пръсти! Д-р Йорданова е неврологичния,
вътрешни болести и не знам други там. Значи родилно отделение не съществува от много
години. Това е движението пред болницата. В момента някой задава ли си въпроса, какво
става с тези петима пациенти, които по една или друга причина, дали са здрави или са
изпратени в други болнични заведения? Които са освободени! И как така д-р Мичева за една
вечер успява по един или друг начин да въздейства върху всички лекари, които са били в
болницата – или да напуснат, или да излизат в болнични и умишлено да оставят болницата в
Кубрат без лични лекари! Значи тя какво прави в момента, изписва хора, които не са здрави,
значи заминават някъде, където и да е. Умишлено, предварителни преговори с доктори,
които за една вечер да освободят кабинетите и да кажат от днеска няма болница в Кубрат. А
що се касае за детските отделения с детските специалисти, аз съм родител на четири деца,
нито едно от децата не са родени в Кубрат, те са родени в Тутракан. Тогава, когато децата са
болни, аз ги карам в Русе и търся специалист. В Кубрат няма специалисти и ако има ...те са
много малко.

ПОСЛЕДВАХА БУРНИ КОМЕНТАРИ В ЗАЛАТА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИ И
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ!!!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Моля ви се не се обаждайте без да вземате думата!
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ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Това е мое мнение.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Недейте така, нарушавате реда!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Това е мое мнение!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Цонева!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Моля ви се! Аз имам възможността да избера лекар. Тогава, когато не
съм доволен от кубратския лекар, заминавам в Русе. Ако минем през русенската болница 80
% от кубратчаните, са в Русе. Но не са в Кубрат! Какво става с тези петима болни, които са
заминали, понеже няма специалисти, няма кой да се занимава с тях? Госпожата преди малко
каза „Тези хора, които гласуваха“, това не са тези хора, това са общински съветници, които
гласуват, да има болница в Кубрат, а вие сте хората, които гласувате, за да няма болница в
Кубрат!

ПОСЛЕДВАХА КОМЕНТАРИ В ЗАЛАТА ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ
СЪВЕТНИЦИ!!!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Алеков, продължете!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Нека да проверим дали има лекари! За храната, защо досега не
попитахте д-р Мичева от къде се зарежда храната на болницата?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Борисова!
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ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: И нещо друго. Защо сега за двадесет дена питате за клиничните
пътеки? Нека да се върнем в май месец и от май месец да се направи една справка, колко
хора са били в болницата и са получавали средства по клинични пътеки. Сигурен съм, че и
моето име може да излезе там, при положение, че не съм посетил болницата и не съм бил в
отделение. Всички знаем, в община Кубрат, че Мичева не ръководи добре, а в момента
тръгваме да я защитаваме. Защо? Искаме да има болница, трябва да се обединим. Значи д-р
Белинов също има добри познати, може да ги изпрати към Кубрат. Щом имаме желание в
Кубрат да работи болницата, всички заедно можем да работим. Аз от хората чувам, че
парите, които са раздадени в болницата за КОВИД /COVID/ периода, допълнителните
средства, едната част са привикани при докторката и са върнати. Примерно, ако са
получавали 800 /осемстотин/ лева плюс, тези 800 /осемстотин/, са върнати. Това го чувам от
хората. Щом нещо се говори, значи има някаква истина. Нека да се провери този случай, г-н
Председател! Нека да се привикат тези хора, които работят в болницата и които са
получавали допълнителни средства, държавата раздава допълнителни средства в този случай,
а вечерта тези хора минават и в касата ги вкарват тези пари. Това се чува в Кубрат. Благодаря
ви!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Кой по ред?

Д-Р ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Сега, реално някой не иска да разбере какъв е проблемът тук.
Не става въпрос нито за д-р Мичева, нито за д-р Балканджиева. Д-р Мичева, ако е имала
нарушения има си органи, които ще я санкционират и каквото трябва да се направи. Тука
става въпрос за неуважение към колектива на тая болница. За да напуснат толкова хора, нито
д-р Мичева може да ги накара насила да напуснат, нито д-р Балканджиева може да ги накара
да започнат работа. Така че отношението преди тази ситуация е такава, много добре я знаете.
Така че колкото и да говорим този проблем има решение, само, ако се отмени всичко това.
Да се разговаря по друг начин с колегите. Но, трябва да си помислите. Иначе болницата
загива, отива към фалит и ще остане само една бърза помощ, и горко на хората, които са в
тази община. Така че, нека да спрем! Балканджиева, Мичева, те не са хората, които решават
този проблем.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Борисова, заповядайте!

МАРИЕТА БОРИСОВА: Долу-горе моето изказване се покрива с това на д-р Белинов.
Наистина не е въпроса кой какво е направил, кой какви нарушения или какво е открил.
Въпросът е всички ние да вземем едно правилно решение, за да може болницата да
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функционира. Пак ви го казвам, това не е магазин, който да отваря и да затваря. По
отношение на изказването на г-н Алеков, аз мисля, че е много несериозно от страна на
общински съветник да се изправиш и да кажеш чувам това, хората така говорят, хората унака
говорят. Значи или говориш аргументирано и прилагаш доказателства, във връзка с тежките
си обвинения, или си замълчаваш. Не е никак обективно и не е продуктивно за нашата работа
тука и за резултатите, които ние искаме да постигнем. И аз имам още един въпрос и се чудя
към кого да го отправя – към вносителя на докладната от предходното заседание ли, към
кмета на общината ли. Кой ще понесе отговорност, заради това. че ние двадесет и два дена,
жителите на община Кубрат сме без работеща болница. Кой ще понесе тази отговорност?
Ясно е. че колективна отговорност не може да има, колегите общински съветници са
гласували „За“. Но кой? Кмета на общината ли, вносителя на докладната ли, кой?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това ли е въпросът?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Да.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С още седемнадесет пъти кой! Има ли други желаещи?

ПОЛИНА ХРИСТОВА: Защо изобщо се допуска тоя конфликт да бъде на личностна
основа. Аз съм тук като гражданин и като майка.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Гражданите се изказват накрая. Благодаря ви! Господин Алеков!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Общинските съветници се избират от жителите на град Кубрат и тези
общински съветници представляват всички жители. Тогава, когато се срещат и разговарят
точно по такива въпроси, теми, които трябва да се свършат. И голяма част от хората говорят
точно тази тема, която преди малко аз я подчертах, че пак повтарям, нали би трябвало това
да се проучи и да се види. Но това ще се проучи и ще се види тогава, когато минат пет - шест
месеца, като се успокоят тези служители в болницата, които са си връщали дотациите за
КОВИД /COVID/ и тогава при новия управител, те тогава вече ще имат възможността да
говорят. В момента никой няма да говори. А ние сме тука, всеки един от нас може да
поговори с докторите, които са били в това болнично заведение да се върнат на работа, да си
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подпишат договорите и да работят. Всички заедно трябва да помогнем на Кмета и на
Председателя и на нас, и на себе си, на цялата община, за да съществува болница.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, г-н Алеков! Г-жо Борисова, реплика или?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Моля?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Реплика ли?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Не е реплика. Добре, хайде реплика да бъде. А когато лекарите
бяха тука и Председателя на Общинския съвет и Кмета на Общината се изправиха срещу тях,
защо не се получи диалог, защо не се получи някакъв консенсус между техните искания и
решения на Общински съвет, за да стигнем до някакъв положителен резултат. Те дойдоха с
едни искания, Общинския съвет взе съвсем различно решение, с което те, лекарите изобщо
не бяха съгласни и дадоха много сериозни индикации, но управата не се съгласи с тях. Защо?
Нали, ето г-н Алеков каза, ние сме тука, за да постигнем добър резултат, да работим всички
заедно, така и така. Дойдоха лекарите, не се получи никак диалог и хайде така ще го кажа
образно на езика на гражданите Общината реши нещо, направи го, наложи го и край.

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Значи, мога ли да кажа нещо?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Дуплика!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Понеже жителите на град Кубрат не знаят в какво състояние влезе
Мичева в комисията и когато стана въпрос за болницата как удари вратата и си излезе. И
какво каза: „Кои сте вие, за да ви дам отчет?!“ Това ли беше последното, което каза тя.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За съжаление.
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ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Такъв спомен имам. Значи общинският съветник пред г-жа Мичева е
никой. Значи това би трябвало да го знаят жителите на община Кубрат. Не общинското
ръководство, общинските съветници, кмета, председателят е имал големия мерак да кажа да
освободи Мичева. Тя сама се освободи, тогава когато удари врата и каза „Кои сте вие!“. Ами
ние сме хората, които сме съветници в тази община.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Бедиханов!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Г-н Председател и вие бяхте там и аз бях там, не допускайте по
такъв начин да се манипулира.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Какво каза д-р Мичева?

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Нямаше такъв случай...

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Значи вие не сте бил там тогава!

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз бях там, като тръшна вратата, аз бях там. Но не е казвала „Кои
сте вие, че да ви давам отчет!“. Такива думи е нямало.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако сте приключили с констатациите. Г-жо Цонева, преди
малко искахте да кажете нещо.

НИНА ЦОНЕВА: Да.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте!
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НИНА ЦОНЕВА: Само да напомня на г-н Алеков, той каза първо, че нашите лекари не са
специалисти.

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Не казах, че не са специалисти!

НИНА ЦОНЕВА: Така казахте.

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Не, не! Казах, че не избрах даже и лекар!

НИНА ЦОНЕВА: Не, не, моля ви се!

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Не че не са специалисти.

НИНА ЦОНЕВА: Вие казахте, че нашите лекари не са специалисти, не стават за нищо.
После казахте, че трябва някак си ние да ги убеждаваме. Ами успех ви пожелавам. След това
мнение, което изразихте за тях, пожелавам ви успех, да говорите с тях и да успеете да ги
убедите.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може да проверите Протокола, диктофона е пред нас.

ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Не са добри специалисти или не са специалисти, казах...

НИНА ЦОНЕВА: Вие не сте човек, който да определи добри ли са, не са ли! Къде ви е
експертизата да кажете, да определяте вие?
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ВЕСЕЛИН АЛЕКОВ: Ами при четири деца, един път съм закарал при докторката в
детското отделение и видях, че не става.

НИНА ЦОНЕВА: Недейте, спрете, съветвам ви да спрете!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Балканджиева, проявихте желание. Заповядайте!

ПОСЛЕДВАХА БУРНИ КОМЕНТАРИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ
СЪВЕТНИЦИ!!!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-жо Цонева!

НИНА ЦОНЕВА: Приключих!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, д-р Балканджиева! По близо да се чува по-добре.

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Това е писмото на РЗОК, което е отправено към
болницата в Кубрат и е списъкът на лекарите, които са освободени към 01.12.2021 година.
Зачитам поименно, защото ги познавате, нали така? Първо д-р Ангелина Неделчева, лекар с
медицинска специалност „Детски болести“, в отделение по детски болести. Второ д-р
Петинка Йорданова, лекар с медицинска специалност „Нервни болести“, отделение по
неврология. Иванка Атанасова, лекар с медицинска специалност „Образна диагностика“ в
отделение по образна диагностика. Д-р Красимир Манолов, лекар без специалност под
ръководството на д-р Чехларов в отделение по хирургия с 98 % Телково решение. Д-р
Павлин Дечев, лекар без специалност под ръководството на д-р Светлана Дачева в отделение
по анестезиология и интензивно лечение. Д-р Снежана Цонева, лекар с медицинска
специалност „Вътрешни болести“ в отделение по вътрешни болести. Д-р Петър Петров,
лекар с медицинска специалност „Хирургия“ в отделение по хирургия, някой да оперирал
този лекар или да е обслужен? Д-р Емилия Рашкова, лекар с медицинска специалност
„Акушерство и гинекология“ в отделение по „Акушерство и гинекология“, някой скоро да се
е преглеждал при д-р Рашкова в отделението или в болницата, или да е лекуван? Така. Д-р
Виолета Вълчанова, лекар с медицинска специалност „Гастроентерология“ в отделение по
вътрешни болести, някой да е ходил при гастроентеролог във вътрешно отделение? Д-р
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Ивайло Кюстебеков, лекар с медицинска специалност „Кардиология“ в отделение по
вътрешни болести, някой да е чувал за това име? Д-р Пенка Гочева Филева, лекар с
медицинска специалност „Клинична лаборатория“. Д-р Виолета Шумналиева, лекар с
медицинска специалност „Микробиология“, която отново работи при нас. Д-р Даниел
Маринов, всеки е чувал за него вече, нали така? Д-р Петя Войкова, също. Много уважавани
колеги от мен, много добри специалисти и това е, това са лекарите, които са напуснали. Д-р
Мичева не е в този списък на напусналите, тя се води в щатното разписание, като
анестезиолог към болницата. Д-р Манолов работи, като патологоанатом в болницата. Така че
малко има разминаване във всичката тази информация. Това искам да ви уведомя и
обществеността, нека да знае за всички лекари, които са напуснали.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ако няма от колегите други желаещи за изказвания., ще дам думата
на гражданите. Заповядайте, вдигате ръка. Само да се представите за протокола.

НЕДЯЛКА КИРИЛОВА: Недялка Кирилова се казвам. Чухме кои са напуснали и колко са
– четиринадесет ги преброих аз. Искам към днешна дата да разбера точна бройка колко са
назначени. Благодаря!

Д-Р ЛЕМАН БАЛКАНДЖИЕВА: Точно към днескашна дата новоназначени доктори
имаме пет. Върнати в болницата, новоназначени и работят. За двадесет дни това успяхме,
остават ни още пет специалисти.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Други желаещи? Заповядайте!

МАРИЯН ПЕТРОВ: Здравейте! Мариян Петров се казвам. Тука чух разни обяснения,
политически партии и т.н. Аз не съм нито от политическа партия, но, искам да задам един
въпрос.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Може ли по-високо за Протокола да се чува?

61 / 67

МАРИЯН ПЕТРОВ: Да задам едно въпросче, вече нямам няколко, ще задам едно. Защо
общинското ръководство допусна да се получи тоя вакуум в момента, който е на двадесет и
два дни, да няма работещи отделения и да няма къде да бъдат настанени болни, които се
нуждаят от това. Това не можеше ли да бъде взето предвид, не е ли разговаряно преди това с
лекарите, дали са съгласни с това решение? Можеше да бъде взето с по-късна дата. Получава
се един вакуум от двадесет и два дни, което не е ясно дали няма да стане четиридесет и два
дни, петдесет и два дни, шестдесет и два дни и тая болница де факто да не функционира. И
какви срокове сама за себе си дава д-р Балканджиева, за възстановяване на отделенията,
които досега работеха, да заработят отново? Нали идеята е да има нови отделения, нови
специалисти. Това е.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Идеята не е да има нови специалисти, а идеята е да работим в името
на гражданите и на пациентите, предвид всички тези опасения, които се случват и
недоволството от състоянието на болницата от предишния управител. Само да напомня за
тези, които може би не познават добре нормативната уредба, Общински съвет – Кубрат, в
качеството му на едноличен собственик на капитала, може да вземе решение относно
състоянието и управлението на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, „Кубратска гора“ ЕООД и В и К
„Меден кладенец“ ЕООД. Преди малко, когато има проблем с В и К „Меден кладенец“
ЕООД, встъпва в тази зала и се дискутира, и се коментира, и се гласува. Докато за вакуума,
почвам така отзад напред, защото има много въпроси за отговаряне. Винаги, когато се сменя
един управител, ще се образува един вакуум. Защото вписването в Агенцията отнема
определен период. И Националната Здравно-осигурителна Каса /НЗОК/, знаейки за тези
срокове, уведомява съответно ръководството на болницата, така и на Общината, защото е
едноличен собственик на капитала. И казва, може да изпитате затруднения и ви даваме
определен срок да попълните тези липси, които са се случили, не по ваша вина, а по решение
на определени хора, което е тяхно право, както се случи в нашия случай. Ние не допускахме
възможността, всички тези наши доктори, да последват управителя на „МБАЛ – Кубрат“
ЕООД. И докато за едноличния собственик, вписването се случи на 07.12.2021 година. Д-р
Балканджиева е управител от 07.12.2021 година. Независимо кой е, този вакуум от седем дни
се образува, но плюс това имаме и напуснали доктори по тяхно волеизявление. Д-р
Балканджиева проведе многократни разговори, също така и ние. Подали сме ръка, болницата
е там, нито сме затворили кабинетите, нито вратата, при един добър разум, мисля че нещата
може да се случат. Докато за разходите на болницата, всеки управител е задължен пред нас
при евентуални проблеми, да ги обяви, за да може Общински съвет да реагира. А не
еднолично, по собствено усмотрение, да решава и да купува дълготрайни материални активи
/ДМА/, като например: анестезиологов апарат – 35 820 /тридесет и пет хиляди осемстотин и
двадесет/ лева, едно от списъка само ще прочета, защото не е нужно всичко. Какво казва
нашата Наредба и Законът: „Общинският съвет дава съгласие за закупуване на ДМА на над
15 000 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС. Колеги, ние решение за анестезиологов апарат,
взели ли сме? Това се случва на 29.10.2021 година. На 30.11.2021 година е платена цялата
сума. Плащането се извършва след доставка на апарата, апаратът е още в процес на доставка,
но плащането е извършено! И на всичкото отгоре, без решение на Общински съвет! Когато
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някой си позволява да взема еднолични решения, нарушава закона и ние като едноличен
собственик трябва да реагираме на тези случаи. Но, те впоследствие с решение за общ
резерв, да се прехвърли там и т.н. и ако ви прави впечатление, след докладната от предното
заседание, не сме освободили от отговорност д-р Мичева! Предвид всички тези
документации, новият управител, за които има вече съмнения и ние всички трябва да сме
отговорни, ако има нарушения, те да се констатират. Още едно: Доставка на монитори
лапароскопски и т.н. – 28 128 /двадесет и осем хиляди сто двадесет и осем/ лева. Взехме ли
решение? Не сме! И куп подобни неща, включително и дивидента, когато вече имаше
средства по сметката, те не бяха преведени, а тука за един месец са изхарчени 270 000
/двеста и седемдесет хиляди/ лева. Така че, като говорим за нашето, което е на Общината,
трябва да сме отговорни всички, а не вие гласувахте, те така направиха, ние не подкрепяме,
те протестират. Да са живи и здрави всички, ако няма други въпроси, Кмета, ако иска нещо
да добави.

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз имам въпрос.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Към?

МАРИЕТА БОРИСОВА: Към вас по повод вашето изказване.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре.

МАРИЕТА БОРИСОВА: На миналата сесия се взе решение управителят да е друг, да е нов,
да не е д-р Мичева. На тази сесия продължаваме да слушаме, какво се е случвало по време на
нейното управление. Добре. Не сте я харесали. Няма повече да сключите договор за
възлагане на управление, съответно тя няма да бъде управител на дружеството. Предметът на
настоящото разискване е новия управител. Какво ново вие ще покажете, какво ново ще се
случи в болницата, а не да идва тука, д-р Балканджиева да ни цитира колко лекари имало,
били ли сме се преглеждали ние при тях, щото такъв списък ще се иска и другия месец и по
другия, и по другия...

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Повтаряте въпроса си от питането!
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МАРИЕТА БОРИСОВА: Да не стане така, че ние общинските съветници да питаме, вие
преглеждали ли сте се при тези лекари. Като тя самата каза за сериозните и суровите
изисквания на касата, за да съществува болницата, за да работи по клинични пътеки, нали
така? На следващо място, г-н Юмеров, вие казахте, не сме допускали, че лекарите ще
напуснат. Как да не сме допускали, като на комисии, ние видяхме техните копия от хайде от
оставките им, така ще кажа. Не знаехте ли? Ние не знаехме ли? Те не дойдоха ли тук? Не
заявиха ли своето желание да напуснат, ако Общински съвет гласува именно точно този
управител? И на следващо място искам да питам, според вас кой трябваше да прояви разум –
лекарите или Общински съвет? И защо Общински съвет не прояви разум? И ако вакуумът е
бил седем дена, къде остават следващите четиринадесет дена?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!

МАРИЕТА БОРИСОВА: И аз благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Повтаря се отговора за управлението на новия управител от
питането. Г-жа Балканджиева заяви какви са намеренията и срокът ѝ е кратък. Уверявам ви,
че на следващо заседание ще има... г-н Ялама нещо ли?

ИБРЯМ ЯЛАМА: Не, не.

ПОЛИНА ХРИСТОВА: Може ли друг въпрос?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Момент, само до отговоря, момент. На следващо заседание ви
уверявам, че диалогът ще продължи и дебатът ще е отворен, както за граждани, така и за
Общински съвет, за всички. Проблемът ни е общ. Тя ще заяви плана си за шестмесечието и
оттам нататък отново в тази зала трябва да вземаме определени решения. За разума,
поздравявам д-р Шумналиева, че прояви разум и остана да е доктор в нашата болница.
Призовавам, призовавам, не ме прекъсвайте г-жо Борисова, аз ви изслушах. Призовавам
всички доктори, които са работили в нашата болница, да се върнат и да продължават да
лекуват своите пациенти, защото смяната на един управител не означава нищо, а тяхната
клетва повелява да обслужват пациенти, ние всички сме пациенти в един момент. Да проявят
разум. Болницата е там, както казах не сме затворили вратите, нито за диалог, нито на
техните кабинети, нито отделенията. Така че към днескашна дата тази тема се изчерпва,
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изслушахме всички гледни точки, а още една гражданка има въпрос или изказване?
Заповядайте!

ПОЛИНА ХРИСТОВА: Аз тъй като нямам абсолютно никакви лични предпочитания,
отношение, нито към едната, нито към другата. Искам да попитам, дали е извършвана за тия
години проверка на д-р Мичева, на нейното ръководство до тоя момент и какво е
констатирано? Защото сега разбираме, че явно е имало някакви неща, които не се както
трябва. Предните години тя подлежала ли е на проверка, имало ли е надзор, какво се е
случвало в болницата, как се ръководи? И дали са констатирани и други нарушения, освен
тези? Благодаря!

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нямам уверението, че е минавала проверка, нито от АДФИ, нито от
други органи. Но Община Кубрат се проверява всяка година от Сметна палата и скоро на
трети декември /03.12.2021 година/ приключи проверката. И точно за дивидента
констатираха, че тези решения са правилни и никакви пречки няма в тази насока да се върне
за нуждите на „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, каквито и да бъдат те. Много хора не разбраха, защо
се прави това решение. Защо, защото „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД в един момент се оказа от
години наред за първи път с определена печалба и законът казва Общински съвет може да
реши какво да стане с тях. И ние понеже решихме, да се преведе дивидента по сметка на
Общината, да се плати съответния данък на печалбата към държавата, това е задължително и
отново сумата да се върне към „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, за нуждите, които управителят
счита, че са нужни към датата, която е заявила. Но това така и не стана и Сметна палата в
доклада си отразява, че това решение няма никаква пречка да се изпълнява и е законно.
Благодаря ви! Заповядайте!

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Казвам се Цветелин Цонев. Искам да попитам дали е обявен
конкурсът вече и готов ли е и тече ли шестмесечният срок? Конкурсът за директор, обявен
ли е към тази дата?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Явно в предходното заседание не сте присъствал.

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Не съм присъствал.
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ние точно заковахме в нашето решение, какъв да е срокът на
временно изпълняващ длъжността управител и в какъв срок да се предвидят конкурсните
действия и този срок е шест месеца.

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Тече вече.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Шестмесечният срок тече.

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Тече от онзи месец.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да, от миналия месец.

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Един месец вече е минал почти.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така.

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Има ли някакви заявки до момента?

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не, не разбрахте. Значи ние в нашето решение заковахме от кога
ще стартира конкурса. След определяне на критериите, на които трябва да отговарят новите
управители, ще вземе решение на Общински съвет и ще почне да тече срока.

ЦВЕТЕЛИН ЦОНЕВ: Тогава ще започне.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Да. Мисля, че бях ясен. Други въпроси? Поради изчерпване на
дневния ред. Закривам редовното заседание на Общински съвет!
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Само колеги, един момент. Предвид гостите, които много сериозно ги задържахме, относно
благотворителната кампания, която са инициирали. Гости на нашето заседание са от Дневния
център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Кубрат /ДЦПЛУ/. Инициативата е на
потребители и служители. Те са изготвили свои картички собственоръчно и с тези картички
искат да съберат сума за деца сираци и полусираци на община Кубрат. Ако може да
помогнем, ще сме благодарни. Благодаря ви!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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