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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 4 

 

 От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 29.01.2020 г. 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). 

 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, 

кметове на кметства и кметски наместник, секретаря на общината, директор 

дирекции, началници на отдели и служители в общинска администрация - Кубрат и 

медии . 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми кмет на община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кметове, 

Уважаеми секретар на Община Кубрат, 

Уважаеми кметове по населени места, 

Уважаеми служители на общинска администрация, 

Уважаеми медии, 

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

администрация (ЗМСМА) е свикано днешното заседание на Общински съвет – Кубрат. 

Регистрирани са 21 (двадесет и един) общински съветника и имаме право да вземем 

законови решения. С пожелания за ползотворна и успешна 2020 година. Нека ние 

всички да бъдем пример за толерантност, единство и взаимно уважение, за да тласкаме 

община Кубрат в по-хубави дни. Спрямо предварителния дневен ред, колеги, който е 

разпратен на имейлите ви, както стана ясно на постоянните комисии включихме една 

допълнителна точка. Правилникът позволява в чл. 57 тя да бъде предложена за 

гласуване в началото на всяко едно заседание на общински съвет. Всички подробно се 

запознахте с допълнителната точка и единодушно в становищата изразихте мнение, че 

такива проекти не трябва да изпуска община Кубрат и да бъде включена в редовно 

заседание на Общински съвет – Кубрат. Имате ли други предложения, питания, 

въпроси, относно дневния ред?  Ако не ще предложа гласуването във вида, който е с 

допълнителната точка в предварителния дневен ред, който е разпечатан пред вас. 



 

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

предложения дневен ред с допълнителната точка, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Проведе се гласуване 

Общинският съвет - Кубрат, с 21 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. 
Одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Общински 

план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

2. 

Приемане на годишен отчет за 2019 година за изпълнение 

на Програма за управление за периода 2017-2019 година, 

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

самоуправление и местната администрация на Алкин 

Неби, избран за кмет на община Кубрат с Решение на 

общинска избирателна комисия №366-МИ от 26.02.2017г.  

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

3. 
Приемане Стратегия за управление и разпореждане с 

общинската собственост за периода 2020 г.-2023 г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

4. 
Приемане Програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2020 г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Преобразуване на Общинско предприятие „Чистота” гр. 

Кубрат на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. 

Кубрат. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

6. Приемане бюджета на Община Кубрат за 2020 година. 
Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

7. 
Определяне на основните месечни заплати на кметовете на 

кметства в община Кубрат, считано от 01.01.2020г. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

8. 
Придобиване на дълготрайни материални активи за 

снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията 

на община Кубрат.  

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

9. Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския 

бюджет в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 



 

СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

10. 
Ползване на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2020 година. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

11. 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кубрат 

пред фонд ”Социална закрила” с проектно предложение 

„Модернизация на кухненското оборудване за Домашен 

социален патронаж гр.Кубрат“ и осигуряване на 

съфинансиране по проекта. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

12. Разни.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги, дневният ред и приет единодушно, 

преминаваме към точка първа от дневния ред, по която докладва г-н Алкин Неби - кмет 

на община Кубрат. Заповядайте, г-н Неби! 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Общински план за развитие на 

Община Кубрат за периода 2014-2020г.  

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол).„ 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги, преди да преминем към 

вашите въпроси, мнения и изказвания нека да чуем становищата на постоянните 

комисиите по първа точка от дневния ред. Заповядайте г-н Байрактаров, нека да чуем 

вашето становище. 

Становище на постоянната Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

бюджет и финанси (КЕИРБФ): 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

 Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Общински план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г.  

Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров!  

Г-н Орхан Мехмед нека да чуем и вашето становище на Комисията по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология. 

 

Становище на постоянната Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология (ККУСДОСЕ): 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 



 

По точка първа членовете на комисията подкрепят така направеното 

предложение за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Общински 

план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г.  

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед!  

Г-н Яхов нека да чуем и становището на постоянната Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

 

Становище на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ): 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

 Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Общински план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г.  

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов!  

Нека да чуем и становището на постоянната Комисията по законност, етика, обществен 

ред и местно самоуправление. 

 

Становище на постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и 

местно самоуправление (КЗЕОРМС): 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

 Уважаеми дами и господа! От присъствалите 7 членове комисията подкрепя 

предложението за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по 

Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г.  

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 2,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, сега е моментът ако имате, въпроси, 

предложения, изказвания по точка първа от дневния ред, относно одобряване на 

годишния доклад Заповядайте! Не виждам такива, който  е съгласен с така направеното 

предложение за решение за одобряване на годишен доклад за 2019 г. по Общински 

план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020г., моля да гласува с вдигане 

на ръка. Благодаря! 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 34 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 5, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 



 

взаимодействието му с общинската администрация и чл. 91, ал.ал. 3 и 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Годишен доклад за 2019 г. по Общински план за развитие на 

Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 

обявяването му, пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

                  

 Резултати от гласуването: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Приемане на годишен отчет за 2019 година за изпълнение на Програма за 

управление за периода 2017-2019 година, съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация на Алкин Неби, 

избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия 

№366-МИ от 26.02.2017г. 

Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите 

отпадъци през 2020 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2020 година. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби за предложения отчет! Колеги нека да 

започнем със становищата. Г-н Байрактаров заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на Комисията по евроинтеграция, 

икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ)): 

 След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянната 

комисия, подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на Комисията по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

(ККУСДОСЕ)): 

По точка втора общинските съветници, членуващи в постоянната комисия, 

подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед!  

Г-н Яхов нека да чуем и становището на постоянната Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ)): 

 След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянната 

комисия, подкрепят предложението за решение. 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на Комисията по законност, 

етика, обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС)): 

 По точка втора Комисията подкрепя приемане на годишен отчет за 2019 

година за изпълнение на Програма за управление за периода 2017-2019 година на кмета 

Алкин Неби. 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 2,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги! Въпроси относно приемането на 

годишния отчет, може да задавате своите въпроси… Заповядайте г-жо Цонева! 

НИНА ЦОНЕВА: Аз не толкова като въпрос, колкото ако може да направя една 

забележка относно термина синдром на управленска недостатъчност, няма да питам 

какво визирахте, но много от дейностите, които отчитате като успешни, са започнати от 

период, включително и стратегията включва период, който не е от вашето управление, 

тази квалификация е и противоречива, и обидна, така че би било добре да се 

въздържате от такива квалификации. 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други препоръки, въпроси…. Забележки също? Не виждам 

такива! Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на 

ръка. Благодаря колеги! 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 35 

  

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

местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет 

програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на 

клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 

изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския 

съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.  

 С Решение №240 от Протокол №27 от 25.05.2017г. на Общински съвет-Кубрат е 

приета Програма  за управление  за периода 2017-2019 година, съгласно изискванията 

на чл.44, ал.5 от закона за местното самоуправление и местната администрация, на 

Алкин Неби, избран за кмет на община Кубрат с решение на общинска избирателна 

комисия №366-ми от 26.02.2017г. В същата са описани основните, цели, приоритети и 

дейности за изпълнение и очакваните резултати, свързани с развитието община Кубрат.  

 През изминалата 2019 г. са положени големи усилия в посока подобряване на 

административния капацитет на Общинска администрация-Кубрат и подобряване на 

социалната и техническата инфраструктура. Постигнатите цели са отчетени като 

резултати в годишен отчет за изпълнение на програмата, който се представя на Вашето 

внимание. 

       Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.44, 

ал.5, изречение 3 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

 1. Приема Годишен отчет за 2019 година за изпълнение на  Програмата  за 

управление  за периода 2017-2019 година, съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Неби, 

избран за кмет на община Кубрат с Решение на общинска избирателна комисия 

№366-МИ от 26.02.2017г. 

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

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 



 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Продължаваме по дневния ред, точка трета относно приемане 

стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2020 г.-

2023 г. Докладва предложение за решение г-н Неби! Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Във връзка с препоръката на г-жа Цонева, 2017 година, след като 

поехме община Кубрат в бюджета, който беше оформен не бяха включени даже и 

повишението на минималната работна заплата…Вярно, че не съм от 2014 година и 2020 

година, но това беше факт. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Добре. На това ли се базира квалификацията само? На база на 

доклада вие отчитате много успешни дейности Слава Богу! 

 

АЛКИН НЕБИ: След 2017 година, след 2017 година. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Но те са инициирани преди 2017 година. Все пак това не е било 

управленска недостатъчност. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  

Приемане Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 

периода 2020 г.-2023 г. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви г-н Неби! Нека да чуем становищата на 

постоянните комисии. Комисията по бюджет и финанси г-н Байрактаров заповядайте! 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

 Членовете на постоянната комисия единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение. 

 Гласували:  „за”- 7,          „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 



 

По точка трета членовете на постоянната комисия единодушно подкрепят 

така направеното предложение за решение. 

 Гласували:  „за”- 6,         „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

 Членовете на постоянната комисия единодушно подкрепят така направеното 

предложение за решение. 

 Гласували:  „за”- 6,         „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

 Членовете на комисията с абсолютно мнозинство подкрепят така 

направеното предложение за решение. 

 Гласували:  „за”- 7,        „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги! Въпроси след разискванията в 

постоянните комисии? Ако са възникнали такива сега е моментът за въпроси, ако няма 

такива зачитам имената по списък. Гласуването е поименно: 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова за 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 



 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 

 

Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, в 

изпълнение на разпоредбите на чл.3а, ал.1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общински съвет 

Кубрат приема Стратегия за управление на общинската собственост, с която се 

определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на 

общината. С приемане на Стратегията, Общински съвет Кубрат оповестява 

намеренията за формите и начините на придобиване, управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост, в режим на законосъобразност с постигане на 

максимален финансов ефект за общината за период от четири години. 

На основание чл.3а, ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Кубрат, 

проекта за Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 

периода 2020 г-23 г. е публикуван  в сайта в Общински съвет Кубрат на 27.12.2019 г. 

Постъпило е едно предложение за уточняваща информация към текст в стратегията, 

както и добавяне на  дейност  към „Раздел V, точка 1 Оптимизиране на незастроените 

терени“, които са включени в настоящия проект. 

             Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т.8 и т. 12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.8 от Закона 

за общинската собственост и чл.3а, ал.1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  Общинският съвет 

– гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

               Приема Стратегия за управление и разпореждане с общинската 

собственост за периода 2020 г.-2023г., съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение. 

        

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

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 

в Община Кубрат през 2020 г. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви г-н Неби! Нека да чуем становищата на 

постоянните комисии. 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

 Членовете на постоянната комисия са съгласни с така направеното 

предложение и бе проведено гласуване: 

 Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

 Членовете на постоянната комисия са съгласни с така направеното 

предложение и бе проведено гласуване: 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

 Членовете на постоянната комисия също така са съгласни с така направеното 

предложение и бе проведено гласуване: 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 



 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

 По точка четвърта от дневния ред членовете на постоянната комисия са 

съгласни с така направеното предложение и бе проведено гласуване: 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 2,  „въздържал се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря Ви! Колеги, желаещи за изказване, въпроси относно 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, 

нещо неясно по таблиците, в посочените приложения. Всичко ви е ясно… Който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка! 

Благодаря Ви колеги! 

 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 

Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост 

Общинският съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост  в община Кубрат. 

На основание чл.3а, ал.3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Общински съвет Кубрат, 

Проекта за Програмата е публикуван  в сайта на Община Кубрат  на 27.12.2019г. След 

тази дата са постъпили предложения за включване на: незастроен имот в 

регулационните граници на с.Мъдрево и сграда-водна кула с № 110 от кв. 28 с.Сеслав,   

към имотите които ще се продават през 2020г, както и искане за ползване на 

помещение за Клуб на инвалида с.Беловец. Тези искания са включени в това 

предложение за решение. 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 

от ЗОС и чл.3а, ал.2 от Наредба № 4 на Общински съвет Кубрат за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  Общинският съвет 

– гр.  Кубрат 

Р Е Ш И: 

 Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  в Община Кубрат през 2020 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. 

 



 

 Резултати от гласуването: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Преобразуване на Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат на Общинско 

предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат.  

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви г-н Неби! Колеги нека да започнем със 

становищата на постоянните комисии преди въпросите. Заповядайте г-н Байрактаров! 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

 Членовете на постоянната комисия подкрепят предложението за 

преобразуване на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат на Общинско 

предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

 По точка пета членовете на постоянната комисия подкрепят предложението 

за преобразуване на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат на Общинско 

предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

 Членовете на постоянната комисия подкрепят предложението за 

преобразуване на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат на Общинско 

предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 



 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

Относно пета точка членовете на постоянната комисия подкрепят 

предложението за преобразуване на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат 

на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 2,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви колеги, желаещи за изказване, въпроси относно 

преобразуването? Заповядайте г-н Белинов! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Благодаря! На последната сесия….искам да направя една 

забележка, виждам, че реагирате много остро на нашите реакции, вие казахте щом 

гласуваме „въздържал се“, ние не сме подготвени.  Имаме законово право да гласуваме 

„въздържал се“, „против“, а да не говорим и мълчанието е изказ за вид политика. Моля 

ви за в бъдеще да няма такива квалификации по отношение на нашата подготовка, за 

което смятам да направим заявление към етичната комисия за отношение към нашата 

група. По отношение на точка пета в годините назад община Кубрат е доказала, че не 

може да управлява ефективно общинските си предприятия. Пресен е случаят с 

общинското предприятие В и К „Меден кладенец“, което приключи с няколко милиона 

загуби. Неверни са и твърденията в годишния отчет за 2019 година, че в резултат на 

прекратяване на договора за сметопочистване значително са спаднали разходите за 

сметосъбиране и сметоизвозване. Според бюджета на община Кубрат са необходими 

323 000 (триста двадесет и три хиляди лева) лева за тази дейност. Като добавим 

неустойките, адвокатските хонорари по делото на „ЕКО 2015“, които са близо милион и 

половина, можем да си направим извода, че в момента разходите за сметопочистване са 

около 50 000 (петдесет хиляди лева) лева на месец и то без да се начисляват лихвите по 

изтегляния кредит. За сравнение „ЕКО 2015“ е извършила тази дейност за 32 000 

(тридесет и две хиляди лева) лева. Предвид гореизложеното предлагам да се направи 

пълен анализ за ползите от създаването на такова общинско предприятие, преди да се 

подложи на гласуване. Благодаря Ви! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси колеги? Ако няма такива ще дам думата за 

отговор на г-н Неби. Не виждам желаещи за изказване… Г-н Неби, заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Именно от намалението на 32 800 (тридесет и две хиляди и 

осемстотин лева) лева от 40 816 (четиридесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева) 

лева по договор „ЕКО 2015“ завежда дело срещу община Кубрат  в Арбитражен съд – 

гр. Варна през 2016 година. Именно от това намаление, общината е осъдена, защото 

арбитражен съд казва, че това е неправомерно намаление. Заплати 1200 000 (един 

милион и двеста хиляди лева) лева, защото имаше издаден изпълнителен лист, решение 

на арбитраж и запорирани сметки. Не че не сме правили опити да спасим общината… а 

що се касае до план-сметката, трябва да се направи извода, че единствено два камиона 

поддържаме, двама шофьора и на пет работника плащаме заплати плюс 

амортизацията…Никаква печалба не слагаме, а един частник винаги си слага печалба. 

Нелепо е твърдението, че община Кубрат не може да управлява общинските си 



 

предприятия. Общинско предприятие е и болницата, общинско предприятие е и 

 „Кубратска гора“ ЕООД. В продължение на години В и К „Меден кладенец“ 

ЕООД е затъвало, ние от 2017 година няма как да отговаряме за тях. Ние дойдохме на 

свършен факт. Благодаря! 

 

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

за изказване? Заповядайте г-н Бедиханов! 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам въпрос към г-н Неби! Ако не бяхте прекратили договора 

с „ЕКО 2015“ тя щеше ли да заведе иск? 

 

АЛКИН НЕБИ: Имаше заведен иск и общинският съвет взе решение за прекратяване 

на договора, еднолично аз не съм прекратявал договор. Тук има стари общински 

съветници… Фирма, която съди нас и ние ще работим с нея ли? 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги други въпроси възникват ли след така оформения лек 

дебат? Нека да чуем предложението на г-н Белинов. Бихте ли зачели предложението 

отново? 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Предвид гореизложеното предлагам да се направи 

пълен анализ за ползите от създаването на такова общинско предприятие, преди да се 

подложи на гласуване. Предложението е от мое име. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Чухте предложението на г-н Белинов за пълен анализ 

преди да се предприеме преобразуване на общинското предприятие „Чистота“. Който е 

съгласен с така направеното негово предложение, моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване. 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- 15,  „въздържал се” – няма. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 6 (шест) гласа „за“ и 15 (петнадесет) „против“ 

предложението на г-н Белинов е отхвърлено. Колеги, ще гласуваме и предложението на 

г-н Алкин Неби относно преобразуване на Общинско предприятие „Чистота” гр. 

Кубрат на Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат. Който е съгласен с така 

направеното предложение на г-н Неби, моля да гласува. Зачитам имената, гласуването е 

поименно: 

 

Проведе се поименно гласуване. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов против 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 



 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 

 

В Глава шеста от Закона за общинската собственост е регламентирана 

възможност на общината да осъществява някои дейности самостоятелно, като за целта 

създаде общинско предприятие. Общинското предприятие е специализирано звено на 

община Кубрат за управление на общинско имущество за задоволяване на 

потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общинските дейности. 

Същото се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. За 

осъществяване на дейността е необходим правилник, който се приема от общинския 

съвет.  

С Решение № 415 от 22.05.2018 г. на Общински съвет-Кубрат бе създадено 

Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат със седалище и адрес на управление гр. 

Кубрат, ул. „Княз Борис I” №1 и предмет на дейност събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им. Община Кубрат 

има намерение да разшири обхвата на дейността на общинското предприятие, като 

включи допълнително дейности по почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване, включително снегопочистване, дейности по озеленяване и благоустрояване и 

комунални дейности. За целта кметът на община Кубрат предлага Общинско 

предприятие „Чистота” гр. Кубрат да бъде преобразувано на Общинско предприятие 

„Чистота и БКС” гр. Кубрат с предмет на дейност събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, дейностите по 

почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване, включително 

снегопочистване, дейности по озеленяване и благоустрояване и комунални дейности.  

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова против 

12 Миглена Маркова против 

13 Невин Мустафова против 

14 Нина Цонева против 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов против 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

             Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал.1, т.6 и т.8, чл.21, ал.1, т.8 и 

т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.52, ал.ал.2-4 и чл.53 от ЗОС, Общинският съвет 

– гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за преобразуване на Общинско предприятие „Чистота” гр. 

Кубрат в Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат, със седалище и адрес 

на управление гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1,  по реда на чл.52, ал.2 и чл.53 от 

ЗОС с предмет на дейност събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за третирането им, дейностите по почистване на уличните 

платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване, включително снегопочистване, дейности по 

озеленяване и благоустрояване и комунални дейности, считано от 01.01.2020 г. 

2. Отменя Правилника за устройството, организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат в община Кубрат, приет с Решение № 

415 от 22.05.2018 г. на Общински съвет-Кубрат, считано от 01.01.2020 г. 

3. Приема Правилник за устройството, организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат в община Кубрат, съгласно 

приложение №1., считано от 01.01.2020 г. 

4. Активите и пасивите на Общинско предприятие „Чистота” гр. Кубрат 

преминават към Общинско предприятие „Чистота и БКС” гр. Кубрат. 

5. Упълномощава Кмета на община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия по преобразуване на Общинско предприятие „Чистота и 

БКС” гр. Кубрат по реда на чл.52, ал.2 и чл.53 от ЗОС. 

 

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

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6 

(шест), „въздържал се” – няма. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Приемане бюджета на Община Кубрат за 2020 година. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат  

 

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

е към настоящия протокол). 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Колеги нека да чуем становищата 

относно точка шеста приемане бюджета на Община Кубрат за 2020 година. 

Заповядайте г-н Байрактаров! 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

 След задълбочен анализ Комисията е съгласни с така направеното 

предложение за решение относно приемане бюджета на община Кубрат за 2020 

година.  

 Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

 По точка шеста Комисията е съгласна с така направеното предложение за 

решение относно приемане бюджета на община Кубрат за 2020 година.  

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

 След станалите разисквания Комисията е съгласна с така направеното 

предложение за решение относно приемане бюджета на община Кубрат за 2020 

година.  

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка шеста Комисията е съгласна с така направеното предложение за 

решение относно приемане бюджета на община Кубрат за 2020 година.  

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 2,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви колеги, въпроси, възникнали след разясненият в 

комисии заседавахме в почти пълен състав…Заповядайте д-р Белинов! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз искам да кажа защо ще гласувам против не самоцелно. 

Никъде не виждам някакъв анализ за причините за отрицателния прираст в община 



 

Кубрат. Има разни таблици, в които сте писали… Има един термин „умиране“, не знам 

кой го е измислил, но няма такъв термин. Има смъртност. Има ли анализ за 

раждаемост, за заболяваемост, анализ за смъртност? Защото именно този анализ ще ви 

даде възможност да предприемете мерки, по отношение на здравеопазването и да няма 

отрицателен прираст. Виждате, че населението е остаряващо в общината, повечето са 

починали. В болницата преди двадесет години имаше 5 - 6 отделения, където имаше 

раждане, в момента в АГ Болницата няма раждане, защото са в Тутракан. Пишете, че за 

болницата са купени са два климатика, къде са те? Пациентите казват, че им е студено в 

болницата. Общината може да си позволи да плати тока на болницата, защото вие сте 

бенефициента, вие сте собственика. Колегите, които плащат наем за кабинетите си не 

могат да се разберат и да се разделят парите да се платят тока. По отношение на 

поликлиниката, къде са кабинетите, където трябва да има кардиолози, ендокринолози, 

специалисти, а не само лични лекари. Когато имаше тая предизборна кампания, хората 

имаха нужда и точно това искаха. И аз им обещах за в бъдеще ще работя в тази насока. 

Какво се прави по отношение на здравните служби по селата! Има няколко здравни 

служби в големите села, в малките села няма нищо, или са стари…Къде са аптеките, 

къде са стоматологичните кабинети. Подсказвам ви ги тези неща, те трябва да се 

направят, защото след 4 – 5 години няма да има население, което да гласува от селата за 

вас с този прираст, който вие го давате, като данни. Затова помислете си какво може да 

предложите, как може да привлечете специалисти в тази болница, за да може да има 

адекватна помощ и за да не се ходи в големите градове, на възрастните хора им е 

трудно! Благодаря ви! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря и аз! Колеги всяка година общинските предприятия 

представят своите отчети. Този общински съвет в този си нов мандат с новите членове 

и с новите предложения ще може да си ги входира в срок. Ние сме един колективен 

орган, в който създаваме законите и правилата в тази община, в този мандат. Така че 

коректив бъдете г-н Белинов, но на повечето въпроси има отговори. Ще дам думата на 

г-н Алкин Неби за кратко разяснение, може би и дълго. Заповядайте г-н Неби!  

 

АЛКИН НЕБИ: Наистина сте прав д-р Белинов, че колегите не се разбират, това е 

факт, но климатикът е сложен миналата година декември месец, в момента е свързан 

към енергото. Електрозахранването е наше и ние поемаме отоплението. Другият 

климатик – вторият е за втория етаж предназначен с бюджет 2020 година. А ние бихме 

се радвали, ако използвате вашата репутация, вашето име. Винаги вратите ни са 

отворени за специалисти, наистина имаме нужда от кардиолози, ендокринолози, тесни 

специалисти, които ги няма в нашата община. Ще направим всичко възможно за 

осигуряване на кабинети. Бихме се радвали даже на повече медицински персонал, 

жилища ще им осигурим, защото наистина медицинските сестри, акушерките, всичко е 

на доизживяване в община Кубрат и след 5 – 10 години може би няма да ги има. Само 

бихме се радвали, ако вие съдействате за това. 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Гледам никъде по комисиите никъде нищо не се споменава 

за това. Колегата, който е председател на комисията нищо не споменава, явно не знае. 

Щом е председател на тази комисия, той трябва да инициира тези неща. 



 

 

АЛКИН НЕБИ: Ние по принцип никого не сме спрели, не сме отказали, но нямаме 

лекари…във всички населени места имаше стоматологични кабинети. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Значи пак нещата опират до финансиране. Когато има 

финансиране, когато е предвидено в бюджета, че ще има такова финансиране, 

специалисти ще се намерят. 

 

АЛКИН НЕБИ: В село Беловец в здравната служба направиха стоматологичен кабинет 

с уверението, че ще дойде стоматолог, но не дойде. Всичко беше подготвено от нас. 

Оставям на вас. 

 

 ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре. Имате ли идея каква мотивация ще има за заплата 

един стоматолог или един специалист, общината готова ли е да му плаща? 

 

АЛКИН НЕБИ: Стоматологът би трябвало да сключи договор със здравната каса, 

специалистите също имат договори със здравната каса. В момента идва ортопед, идва 

хирург от гр. Русе. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: По този начин няма да дойде никой. Ако нямате ресурс няма 

да можете да привличате такива специалисти, никой от тези специалисти няма да идва 

в този град да преглежда, има нужда от тях. Но само със здравната каса това няма да 

стане. В бюджета никъде не е предвидено това. 

 

АЛКИН НЕБИ: Доведете ги, ще водим разговор, все ще намерим средата. Това не  е 

окончателен бюджет до 31 декември 2020г. Винаги може да се направи актуализация на 

бюджета. Това, което е планувано, не означава че трябва да бъде изхарчено, това което 

е планувано може да бъде и повече. Това зависи от решението на общински съвет. След 

два – три месеца имаме повече постъпления, от които сме предвидили, разпределяме 

ги, общинският съвет ги разпределя. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги други въпроси? 

 

МИГЛЕНА МАРКОВА: Добър ден на всички, аз бих искала да кажа защо ние 

общинските съветници от ЗНС не сме съгласни с така предложения бюджет за 2020 

година, основно в частта за спорта, тъй като това е моята тясна специалност. Вчера аз 

предложих за хандбала специално, тъй като сте гласували бюджета 20 000 (двадесет 

хиляди лева) лева. Оказа се, че той е крайно недостатъчен за провеждане на нормална 

подготовка. Информацията е от г-н Джипов, според неговия разчет, са необходими 

минимум 32 000 (тридесет и две хиляди лева) лева. Вие казахте, че няма подадено 

искане, заявление за финансов разход, което се прави от всеки един спорт ежегодно.  А 

според г-н Джипов имате подадено искане още от декември месец 2019 година. Затова 

се базираме на неговото искане без да ощетяваме останалите спортове, този бюджет на 

хандбала от 20 000 (двадесет хиляди лева) лева да бъде на 32 000 (тридесет и две 



 

хиляди лева) лева. За да могат децата да са спокойни. Мотивът ми е, че хандбалът е 

спорт не от вчера или днес, той е с много дългогодишни традиции, във времето е имало 

национални състезатели и т.н. В момента той е един от най-успешните спортове в 

общината. Затова ви предложих. Предвид гореизложеното предлагам да се спази 

процедурата по финансово подпомагане на спортните клубове, като постоянната 

комисия по култура, спорт, вероизповедания да определя размера на субсидиите за 

спортната организация. Благодаря ви! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря г-жо Маркова! Понеже споменахте името на г-н 

Джипов, в момента той е сред нас. Ще му е предоставя възможност да се изкаже от 

трибуната. Във връзка с отчетите, които са представени от футболните клубове, които 

съществуват на територията на община Кубрат, на комисии предложението ми беше да 

бъдат разпратени на всички съветници за да се запознаете с тях, това ще бъде 

направено. За ваше сведение, такова е направено само от футболния клуб СНЦ  „ОФК – 

Кубрат - 2016“ с входящ номер в общината, ще обърнете внимание, когато ви е 

изпратено. Г-н Джипов, заповядайте на трибуната! 

 

ЙОРДАН ДЖИПОВ: Добър ден на всички, работя към община Кубрат в спортна зала, 

занимавам се с хандбалния клуб. Искам да кажа, че не ми е много приятно и бях 

помолен да дам обяснения за едни твърдения, които не са излезли от мен. В тази връзка 

с две – три думи, искам да кажа, че община Кубрат и кметът на община Кубрат дават ли 

пари за хандбалния клуб – казвам да! Кметът не ме  е върнал за нищо, нито предишният 

кмет, нито той не ми е отказвал пари. Никога не съм казвал, че кметът не дава пари за 

хандбал. Не съм пращал нито родители, нито съм  молил някой да ходи при кмета или 

при председателя на общински съвет – Кубрат. Кметът е наясно и от по-преди, вчера и 

на председателя на ОбС – Кубрат обяснявах, че в разговор с д-р Белинов, защото той 

преди комисията се поинтересува какъв е бил бюджетът за хандбала. Необходимостта 

от средства за да функционира този хандбален клуб се увеличава всяка година и съм 

обяснявал защо. Всяка година влизат нови деца. Само тази година са постъпили, говоря 

за подготвителна група тридесет и две деца. Към клуба функционират седем отбора, 

които се състезават. Това са много деца. Освен всичко това от миналата година имаме 

отбори финалисти и всяка година се увеличават и това е резултат от работата на трима- 

четирима човека, които се занимават  с тези деца. Тази година имаме четири отбора за 

финал, което значи разходите за финал на един отбор са много сериозни. Това са по три 

– четири дни. Миналата година имахме финали в Сливница, Горна Оряховица и т.н. С 

това съм аргументирал необходимостта от допълнителни средства. Още нещо искам да 

ви кажа. Ние в хандбалния клуб не чакаме, не сме легнали на кмета и да си плачем. 

Само миналата година сме изхарчили 30 000 (тридесет хиляди лева) лева, като 20 000 

(двадесет хиляди лева) лева са дошли от общината, от общинския бюджет, 5 000 (пет 

хиляди лева) лева спечелихме от един проект на Министерството на спорта, 3 000 (три 

хиляди лева) лева получаваме от Българска федерация по хандбал и 2 000 (две хиляди 

лева) лева - спонсорство. Твърдя, че средства са необходими. В този град родителите и 

техните деца имат уникалната привилегия да ползват три неща: спортното съоръжение-

спортната зала, спортни специалисти с висше образование и безплатни занимания със 



 

спорт. В България тези три неща накуп няма къде да ги намерите. Ако общината 

продължи да помага няма нужда от такси или децата сами да си плащат финалните 

състезания. Вие имате една наредба, която дава основание  да се финансират клубове, 

лицензирани към Министерството и съответните федерации.Това е, което мога да кажа. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Джипов! Колеги, наредбата отчасти не е 

актуална и предстои нова наредба, която ще публикувана на сайта на ОбС – Кубрат и 

ще имате възможност да се запознаете с нея. Г-н кмете, давам ви думата. Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: По предложението на г-жа Маркова на този етап няма как да сменим 

от едно място на друго място. Не знам и аз кой е направил тази интрига – Джипов, 

родители, кмет…че хандбал няма да има. В Кубрат ще има и хандбал, в Кубрат ще има 

и конен спорт, ще има и футбол по селата, стига да има желание, защото ние от 

футбола и от хандбала не сме си помислили нещо като печалба. В Медовене и в 

Точилари поддържаме футбола, защото те го искат, и от седмица на седмица има една 

социална политика в тези населени места. В Кубрат също имаме младежки-юношески 

отбор, който се слави с едно от първите места, да мъжкият отбор.....но не сме си 

поставяли за цел да скачаме от група в група и снощи си направих малко труда в точка 

седемнадесета преди малко четох, определя размера на просрочените вземания в 

размер на 70 000 (седемдесет хиляди лева) лева, които се предвиждат да бъдат събрани 

през 2020 година, като 21 000 (двадесет и една хиляди лева) лева, са на човек, който  е в 

залата. Именно от там ще дойдат парите – просрочени задължения. Пак повтарям, и 

хандбал ще има, и конен спорт ще има и футбол ще има и други спортове. Който е 

лицензиран и има законно основание да даваме пари – ще има. Независимо какво 

струва на община Кубрат, защото това са нашите деца и се нуждаят от хандбал, който 

се слави в цяла България. Не случайно от 2017 година имаме състезания купата на 

кмета. Тук идват от различни градове мъже...На републиканското нямаше нито едно 

място за спане в града. Заведенията бяха доволни, макар за две вечери. Това е развитие 

на бизнес. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги други въпроси? Не виждам такива. Г-жо Маркова 

остава ли предложението ви след всички тези разисквания и обяснения? Предлагате 

сумата за финансиране на хандбала в Кубрат 20 000 (двадесет хиляди лева) лева да се 

променят на 32 000 (тридесет и две хиляди лева) лева, това ли е вашето предложение?  

МИГЛЕНА МАРКОВА: Да! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма други предложения по действащия наш 

правилник, ще трябва да предложим това предложение на вашето внимание. Който е 

съгласен с така направеното предложение, относно финансиране на хандбала от 20 000 

(двадесет хиляди лева) лева да се променят на 32 000 (тридесет и две хиляди лева) лева, 

моля да гласува с вдигане на ръка! 

 

Проведе се гласуване. 

 Гласували:  „за”- 6,              „против”- 14,  „въздържал се” – 1. 



 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението се отхвърля! Колеги, ако няма въпроси, питам 

за последно ще преминем към гласуване на точка шеста от дневния ред. То е поименно. 

Зачитам имената по списък… 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 

 

 Бюджета за 2020 година на Община Кубрат, разработен в съответствие с нормите, 

критериите и показателите, залегнали в нормативната уредба, регламентираща бюджетното 

финансиране  през 2020 година: 

 ЗДБРБ за 2020 г.; 

 Закона за публичните финанси; 

 Закона за общинския дълг; 

  Постановление №381/30.12.2019 г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов против 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова против 

12 Миглена Маркова против 

13 Невин Мустафова против 

14 Нина Цонева против 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов против 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

 Решение №208 от 2019г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели  през 2020 г., изменено с Решение №644 

от 01.11.2019 г.  

 Наредбата №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;  

   Както и с реализирането на стратегическите цели и приоритетни програми на   

общината през 2020 г.; 

 Проектобюджетът е разработен в съответствие с прогнозната рамка за страната, залегнала в 

ЗДБРБ за 2020 г. при: 

 минимална работна заплата от 01.01.2020 г. – 610 лева; 

 максимален осигурителен доход - 3000 лв.;   

 прогнозна средногодишна инфлация за страната – 2.30 % в края на годината, а 

средногодишна 2,10%. 

При планиране на местните приходи по Закона за местните данъци и такси очакванията за 

2020 година са структурата на данъчните приходи да се запази идентична с тази от 2019 г. 

Запазена е ставката за данък върху недвижими имоти /2,00 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот/, както и данъчните ставки за данъка при придобиване на имущество по дарение 

и възмезден начин /0,75 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца; 4,00 на сто при 

дарение между други лица, както и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни 

права по давност; 2,50 на сто при безвъзмездно придобиване на имущество/. Запазва се и размерът 

на данъка на превозните средства /чл.41, ал.1 от Наредба №17 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Кубрат/. Промилите за такса за битови отпадъци са увеличени с 

1%о  спрямо предходните години– за жилищни имоти на граждани /5,5%о/ и на нежилищните 

имоти на граждани и предприятия /9%о за гр.Кубрат/ и /7,5%о за селата.  

При планиране на средствата във функция „Образование” са взети предвид и разликите между 

разчетения брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните 

институции, въз основа на които са предвидени средствата от държавния бюджет по Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 година, и в данните по информационната 

система на образованието. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и 

паралелките, както и на образователните институции е по-висок от броя им по информационната 

система, до извършване на промените в частта за допълнителното финансиране за работа с деца от 

уязвими групи, за защитените специалности и защитените детски градини и училища, 

първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана 

по съответния стандарт. Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и 

паралелките, както и на образователните институции е по-нисък от броя им по информационната 

система, средствата по формулата за съответната дейност се разпределят, като недостигът се 

разпределя пропорционално на средствата по формула до извършване на промените в частта за 

допълнителното финансиране за работа с деца от уязвими групи, за защитените специалности и 

защитените детски градини и училища. 

 През 2020 г. ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи. Ще 

бъдат предложени и мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси /предимно в 

областта на ТБО/, оптимизиране разходите за издръжка и повишаване на контролната дейност.  

 

 

 

 ПРИХОДНА ЧАСТ 



 

 Приходната част по бюджета на Община Кубрат е в размер на 16  860 222 лв. Тя се дели на 

приходи с държавен характер и приходи с общински характер. 

         Приходите с държавен характер са в размер на 10 466 728 лв. Приходите с общински 

характер са в размер на 6 393 494 лв. Разработка на приходната част по пълна бюджетна 

класификация на Бюджет 2020 год. е представена в Приложение № 1.  

 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

         Разходите по бюджета за 2020 г. са балансирани с приходната част и са в размер на 16 860 

222 лв. Те се делят също на две групи:  

 За държавни дейности – 10 466 728 лв. 

 За местни дейности –       6 393 494 лв. 

В т.ч. за дофинансиране на държавните дейности от местни приходи – 944 900 лв.  

От тях:            Общо държавни служби – 159 220 лв. 

                        Социално осигуряване, подпомагане и грижи   - 3 520 лв. 

                        Здравен кабинет в детски градини и училища – 1 300 лв. 

                        Други дейности по здравеопазването – 400 лв. 

                  Образование –                      565 000 лв. 

                  Читалища          -                  215 460 лв. 

                   

                 Разходната част е представена в Приложение № 2. 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ  

 Общият размер на инвестиционните разходи по Бюджета на Община Кубрат за 2020 г., 

включително по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, е 6 110 931 лв. 

Подробна разработка на инвестиционните разходи е представена в Поименния списък - 

Приложение № 4. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.84,  

ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на  ЗДБРБ за 2020 г. и 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, 

Общинският съвет – Кубрат  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на деле-

гираните от държавата дейности в размер на 583 325 лева, от които 38 359 лева 

левова равностойност по валутни сметки, остават като преходен остатък по бюджета 

на общината и се използват за финансиране на същите дейности съгласно 

Приложениe №3.    

2. Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 

дейности и държавни дейности в частта капиталови разходи и текущи ремонти в 

размер на 1 655 339 лв., остават като преходен остатък по бюджета на общината за 

финансиране на местни дейности и държавни дейности в частта капиталови разходи 

и текущи ремонти, от които 3 лева левова равностойност по валутни сметки. От тях 

469 141 лв. – преходен остатък от ПМС №165/07.08.2018г., 109 146 лв. – преходен 

остатък от ПМС №315/19.12.2018г., 150 073 лв. преходен остатък от ПМС 

348/18.12.2019 г., 150 000 лв. преходен остатък от ПМС 373/27.12.2019 г. 94 977 лв. – 

преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г. и 2018 г., 188 



 

311 лв. – от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2019г., 116 

191 лв. – преходен остатък от средствата за снегопочистване и зимно поддържане на 

общинска пътна мрежа за 2018 г., 139 400 лв. преходен остатък от снегопочистване и 

зимно поддържане на общинска пътна мрежа за 2019 г., 13 000 лв. – преходен остатък 

от дарения за текущи ремонти на читалища, 11 687 лв. – преходен остатък от 

трансформирана целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. в целеви 

трансфери за текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улици.                                                                              

          3. Приема  бюджета на Община Кубрат за 2020 година, както следва:  

          3.1. По приходната част в размер на                              - 16 860 222 лв.  

         (съгласно Приложение № 1) 

 3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности                             -   10 466 728  лв. 

                      в т.ч. :      

 3.1.1.1. Обща  субсидия за делегираните от държавата дейности  

                                                                                                                                   -    9 257 190 лв. 

 3.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г.                                                            -      613 353 лв. 

          3.1.1.3. Собствени приходи на училищата                                                 -      596 185 лв. 

          

                       3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на         -   6 393 494 лв.  

                       в т.ч. : 

 3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на          -       833 300 лв. 

  (съгласно Приложение № 1) 

 3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на          -    2 339 954 лв. 

  (съгласно Приложение № 1) 

 3.1.2.3.Трансфер за местни дейности в размер на -                                  -    1 622 200 лв. 

                в т.ч.:                         

              - Обща изравнителна субсидия                                              -   1 459 600 лв. 

              - Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа 

                                                                                                                                   -       162 600 лв.  

    3.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

                        обекти в местни дейности                                                              -        644 900 лв.  

            3.1.2.5. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната    -     -  136 800 лв. 

            3.1.2.6. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната             -     -  385 299 лв.   

            3.1.2.7. Предоставени трансфери (към Община Разград)                        -     -  382 932 лв.  

            3.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)                                                                                        -      220 130 лв.  

            3.1.2.9. Предоставена временна финансова помощ (нето)                      -        12 730 лв. 

            3.1.2.10. Преходен остатък от 2019г.                                                         -    1 625 311 лв. 

 

 3.2.  По разходите, разпределени по функции, групи и  

  дейности, в размер на                             -    16 860 222 лв. 

  (съгласно Приложения № 2) 

  в т.ч.: 

 3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на     -     10 466 728 лв. 

 

                 в т.ч.: 

- от държавни трансфери                                                                   -     9 257 190 лв. 

                         в т.ч.  

                        резерв за непредвидени и неотложни разходи                            -         64 232 лв.,  

                        от които при ПРБ                                                                          -        64 232 лв. 



 

                                                       

- от собствени приходи на училищата и общежитието                  -       596 185 лв. 

- от преходни остатъци                                                                       -      613 353 лв. 

                        в т.ч.  

                      

 3.2.2. За местни дейности в размер на         -    6 393 494 лв. 

      в т.ч. 

                   Дофинансиране на държавни  дейности  с местни приходи     -      944 900  лв. 

                   Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                 -      100 003  лв., 

                   от които за трансформиране на целева субсидия за капиталови 

                   разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи  

                   ремонти на общинска пътна и/или улична мрежа                            -      100 000 лв.     

                                                                                                            

 3.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено 

на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. 

         3.4. Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2020 г. в размер на                                                                                                                              

6 110 931 лв. по обекти и източници на финансиране (съгласно приложен Приложение №4) 

  3.5. Приема разчета за разходите по кметства /съгласно  Приложение № 2.1/. 

         3.6. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

 3.6.1. Членски внос                           13 000 лв. 

 3.6.2. Обезщетения и помощи          12 000 лв. 

 3.6.3. Субсидии за спортни организации за спортна дейност – 96 000 лв./чл.133, ал.2 от 

ЗФВС/, както следва: за СНЦ„ОФК-Кубрат 2016” – 55 000 лв. и други спортни клубове -  41 000 

лв.                         

            3.6.4. Субсидия за читалища            438 480 лв. 

            3.7. Упълномощава кмета  да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 

3.6.1 до 3.6.2 и т.3.6.3, свързани с времето  и начина, а за т. 3.6.4 и конкретните размери, 

предвидени съгласно ЗНЧ за всяко едно читалище за предоставяне и отчитане на тези средства. 

   3.8. Упълномощава кмета на общината при неотложни случаи, по предложение на 

комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания,  

да извърши подпомагането. 

            4. Приема следните лимити за разходи:  
   4.1. Социално-битово и културно обслужване в размер на  3 % върху плановите средства за 

работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 

   4.2. Представителни разходи,  както следва:  

                 -  на кмета на общината        -      6 300  лева 

                 -  на Общинския съвет          -      3 500  лева 

 5. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности 

по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи съгласно  

Приложение  № 6. 

 6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА  определя числеността на персонала и 

средствата за работни заплати, съгласно Приложение № 5. 

 7. Утвърждава допълнителна извън списъчна численост на персонала, както следва:  

 - Денонощни оперативни дежурни - 5 бр. 

 - Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 1 бр. 

 8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение №7 

 9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

9.1. Директор на Дирекция „Специализирана администрация"; 

9.2. Директор на СУ “Христо Ботев" гр. Кубрат; 



 

9.3. Директор на ОУ “Хр. Смирненски” гр. Кубрат; 

9.4. Директор на ОУ  “Васил  Левски" с. Беловец; 

9.5. Директор на ОУ  “Св. Климент" с. Юпер; 

9.6. Директор на ОУ  "Н. Вапцаров" с. Севар; 

9.7. Директор на НУ  “Св. Паисий Хилендарски" с.Равно; 

9.8. Директор на ОУ  “Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав; 

9.9. Директор на ОУ  “Н. Вапцаров" с. Бисерци; 

9.10. Директор на ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат;9.11. Функция „Образование“ 

- Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за 

оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“; 

9.12. Директор на ЦПЛР - ОДК – гр. Кубрат – на финансово-счетоводно обслужване към 

обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване на функция 

„Образование“;  

9.13. Директор на Професионална гимназия гр. Кубрат 

9.14. Директор на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат; 

9.15. Директор на Дом за стари хора с. Тертер; 

9.16. Управител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Кубрат; 

9.17. Управител на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат; 

9.18. Директор на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат. 

 10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г. в размер на 10 205 402 лв., като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения. 

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. в размер на 4 307 060 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти 

за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани 

за сметка на помощи и дарения. 

12. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на         

3 826 556 лв. 

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:  

                   13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

                   13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

                   13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи. 

14. Възлага на кмета: 

                   14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

                   14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

                   14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

                   14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване 

на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

                   14.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 



 

                   14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински 

проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерството на 

финансите; 

                   14.7. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

доказано нарушение на бюджетната и финансова дисциплина до неговото отстраняване, като 

уведомява съответните органи. 

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет  за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджети са част от общинския бюджет. 

                   15.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията  на финансиращата  програма, но не по-късно от 

края на 2020 г.; 

                  15.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от  временно свободните 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ; 

                  15.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 

изискванията на  чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ; 

                  15.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по 

решение на общинския съвет.    

16. Упълномощава кмета: 

                  16.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че 

не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 

определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините 

фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на 

средствата в края на годината. 

                  16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други 

донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

                  16.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

17. Определя размера на просрочените вземания в размер на 70 517 лв., които се предвижда 

да бъдат събрани през 2020 г. 

18. Определя размера на просрочените задължения в размер на 0 лв., които ще бъдат 

разплатени през 2020 г., съгласно приложение №10.        

19. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи:                         

                  19.1. плащания по обслужване на общински дълг; 

                  19.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 

                  19.3. разходи за издръжка – храна, отопление, осветление, както и издръжка на 

социалните, здравните и  образователните заведения; 

   19.4. инвестиране в социалната и техническата инфраструктура. 

20. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г.  

и прогнозни показатели за периода 2021 и 2022 г. по приходите, помощите, даренията, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение №8. 

21. Разходите от общинския бюджет да се извършват до размера на постъпленията.  

 



 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния управител 

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването им пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 15 (петнадесет), „против” – 6 (шест), 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, преди да преминем към точка седма, искам да изкажа моето 

мнение относно бюджета за 2020 година. Набелязал съм си важни моменти, които се случват от 

началото на този мандат с този нов екип. Важният момент тук е да не се разделяме колеги, искам 

да напомня само клетвата, която дадохме в началото на мандата и се заклехме в Конституцията на 

Република България, да работим за благоденствието на община Кубрат. Всички ваши 

предложения в този мандат няма как да не се имат предвид, защото всеки един от вас отговаря за 

определен брой избиратели, които са гласували доверието си към вас. Но нека да започнем с 

публикуването на Проекто-бюджета и който беше разгледан в тази зала на 27 декември 2019 

година. За съжаление много малко граждани присъстваха, ако трябва да бъда точен, присъстваха 

точно трима общински съветници от този мандат, няколко от предходния и много малко активни 

граждани, които имаха своите въпроси. Това е като забележка, защото активността на всеки един 

общински съветник е отговорност към избирателя. Колеги това е един важен документ, който ние 

приемаме и ще приемаме всяка година долу-горе по това време, ако бюджета е представен 

компетентно. Разбира се и балансиран, и който може да се прилага цяла година, но както стана 

ясно всеки един разход, възникнал впоследствие, който е необходим за община Кубрат, с актуално 

предложение може да се коригира от страна на кмета и да бъде внесен в общински съвет, като 

бъдат разяснени по точки, параграфи, как е станал разходването. Затова, когато обсъждаме 

бюджета, действително е необходимо общинските съветници да вземат отношение, както днеска 

се получи. Но не обърнахме внимание на положителната част – колко дофинансиране има за 

детските градини и се стремим да запазим всяка една от тях, защото и да модернизираме базите 

там са нашите деца. Колкото и статистиката да е лоша с демографския проблем, ние се стремим да 

запазим нашите деца и те да имат благоприятна среда за развитие. Искам да отбележа, че ние, ако 

не считаме, че сме служебно назначени в този общински съвет и считаме, че сме избрани, 

осъзнавайки, признавайки и декларирайки, че ние имаме отговорност към нашите избиратели, 

трябва да сме по-активни колеги. Предстои ни цял мандат. Както виждате, нашите заседания са 

открити, и медийно, и онлайн може да се проследят от гражданите на община Кубрат. 

Характерното за този бюджет е, че той е балансиран и лично аз смятам, че е разумен и изпълним с 

предвидими приходи. Искам да благодаря на колегите, които гласуваха програмата за 

разпореждане с общинска собственост, защото това дава един гарант за приходната част, който 

максимално ни дава една картина за управление и разпореждане с общинската собственост. 

Разбира се в местните приходи имаме и такса битови отпадъци, такса от недвижими имоти на 

територията на общината и данък МПС. Ако сте обърнали внимание, той надхвърля няколко пъти 

таксата събрана от данък сгради, което може би ще  е тема на следващ бюджет и разисквания от 

страна на община Кубрат, относно данък сгради, което де факто е неизбежно да се случи, но 

когато му дойде времето разбира се. Когато се говори за разходи трябва да има и приходна част, 

която е обвързваща и за двете страни. Не искам да ви отегчавам повече, но ние сме хората, които 

осигуряваме на гражданите прозрачност, публичност, защото това е основен характерен белег за 

бюджета, защото финансите са публични. Убеден съм, че този бюджет пред община Кубрат ще 

разкрие нови възможности, вярвам, че сме постигнали баланс, защото сме се опитали да 

финансираме и дейности, които не са ни вменени по закон, както преди малко спомена г-н Неби, 

това са културни, спортни и социални проекти. Чухме критики, имаше малко спекулации, до 

някъде и  популизъм, но ще оставим тези неща на една страна, защото в популизма няма нищо 



 

перспективно. Колеги, да ни е честит Бюджет 2020 година и да си пожелаем повече приходи, 

изпълнение на бюджета и отчитане отново пред общински съвет. Благодаря на общинската 

администрация! Благодаря на г-н Неби! Благодаря на всички вас, които подкрепиха този бюджет! 

Благодаря за вниманието! Преминаваме колеги към точка седма от дневния ред определяне на 

основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Кубрат, считано от 01.01.2020 

година. Заповядайте г-н Неби! 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на 

кметства в община Кубрат, считано от 01.01.2020г. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Неби! Всички кметове са сред нас. Преди 

да преминем към въпросите нека да чуем становищата на постоянните комисии. 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

            Членовете на комисията изразяват положително становище относно 

определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.01.2020година. 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

 Членовете на комисията изразяват положително становище относно 

определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.01.2020година. 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

 Членовете на комисията изразяват положително становище относно 

определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.01.2020година. 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

Членовете на комисията изразяват положително становище относно 

определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община 

Кубрат, считано от 01.01.2020година. 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 2,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, въпроси, желаещи за изказване? Допълнителни 

разяснения, ако трябва…Д-р Белинов, заповядайте! 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Виждам, че сте посочили там заплата на общински кмет и 

заплатите на кметове по селата. Как ще се гласува? Аз предлагам да се гласува 

поотделно за заплата на общинския кмет и за кметовете по селата. Ако гласуваме общо, 

аз ще гласувам против, ако се гласува поотделно, ще гласувам „за“ увеличаването на 

заплатите на кметовете по селата. Смятам, че заплатата на общинския кмет е много 

висока за община Кубрат и затова, ако се гласува общо ще бъда против! 

 

АЛКИН НЕБИ: За кмет на община се гласува още декември месец! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: През месец декември имаше такава точка относно заплатата на 

кмета на община Кубрат, мина вече едно такова гласуване. В частта кмет на община 

Кубрат, няма промяна. Промяната е за кметовете по населени места. Основанието за 

това увеличаване е…г-н кмете, ако искате допълнително да разясните…Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Миналата година се гласува за кмет на община, тука се посочва само 

заплатата на кмета, а от 01.01.2020 година промяната в заплатите на кметовете по 

населени места, по точно основанието е вдигане на минималната  работна заплата на 

610 (шестстотин и десет лева) лева. Имаше кметове, които стояха на 880(осемстотин и 

осемдесет лева) лева. Все пак са кметове, избрани от народа, отговарят за население. 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: А за тях ще гласувам „за“, говоря за вашата заплата? 

 

АЛКИН НЕБИ: За кмет на община се гласува още декември месец! Тук е само 

посочена сумата и в нея няма промяна. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси колеги? Декември месец, вие гласувахте ли 

против за заплатите? 

 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Тогава гласувах…сега можеше да фигурират само кметовете 

на кметства. 

 



 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги други въпроси, относно предложението за решение за 

определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Кубрат, 

считано от 01.01.2020 година? В заглавието е определено за кого е увеличението в 

докладната. 

 

НИНА ЦОНЕВА: Противозаконно ли е да се промени документа? Ние сме съгласни с 

основанията за увеличаване на заплатите на кметовете по населени места, на селските 

кметове естествено. Затова питам, има и юрист, така ли трябва да бъде изготвен този 

документ? 

 

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА: Решението относно заплатата на кмета на общината е 

прието и влязло в сила декември месец. Сега няма пречка, ако това е въпросът да се 

махне от графата, но то е влязло в сила вече и не подлежи на коментар. Промяната е 

относно заплатите на кметовете на кметства.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, по спомен ще напомня само, че декември месец 

предложението за решение беше, както за кмет на община, така и за непроменени суми 

на кметовете на кметства. Това предложение за решение е прието декември месец и 

заплатата на кмета е фиксирана, тука предложението за решение е само за заплатите на 

кметовете на кметства и е посочено самото увеличение. Понеже е влязло в сила 

решението за заплатата на кмета, заплатата само фигурира в таблицата. Който е 

съгласен с така предложения вид на предложението за решение за определяне на 

основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Кубрат, считано от 

01.01.2020 година, моля да гласува с вдигане на ръка! Малко по-смело г-н Бедиханов, 

няма проблеми... 

 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имаше предложение от д-р Белинов. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не виждам основание за това предложение, но за да сте по-

спокойни, предложението на д-р Белинов е номер по ред първо римско /№ I/ Кмет на 

община Кубрат, да бъде премахнато от таблицата и да се гласува само за кметовете на 

кметства. Който е съгласен с неговото предложение, моля да гласува... 

  

Проведе се гласуване. 

 

 Гласували: „за”- 6 ,         „против”- 14 ,         „въздържал се”– 1. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Предложението не се приема. Отново повтарям колеги, който е 

съгласен с така направеното предложение на г-н Неби кмет на община Кубрат за 

определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Кубрат, 

считано от 01.01.2020 година, да гласува с вдигане на ръка... 

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 

 

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

бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните основни 

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

съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и 

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

основната месечна заплата на министър.  

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

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

дейности, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

  

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

Кубрат, считано от 01.01.2020г., както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Община Кубрат и 

кметства 

Име и фамилия Основна 

месечна 

заплата /лв/ 

I Кмет на община 

Кубрат 

Алкин Неби 3 000 

ІI Кметства   

1. Беловец Гюлнур Мустафова 1300 

2. Бисерци Алиш Арифов 1300 

3. Божурово Юджел Юсеинов 1100 

4. Задруга Шюкрю Назиф 1100 

5. Звънарци Йълмаз Мехмед 1100 

6. Мъдрево Салим Мустафа 1300 

7. Сеслав Сунай Исмаилов 1100 

8. Севар Леман Сюлейманова 1300 

9. Юпер Петър Петров 1100 

10. Савин Шефкъ Мехмедов 1100 

11. Равно Шинаси Абтулов 1100 

12. Горичево Ерсен Ибрям 1100 

13. Точилари Шуаиб Мехмед 1100 

14. Медовене Зекерие Зекериев 1100 

 

 

 

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

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



 

        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

  

 Резултати от гласуване: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 4 (четири), 

„въздържал се” – 1 (един) . 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Д-р Яхов, предлагате почивка ли? Има предложение за почивка 

от д-р Яхов. Колеги, десетминутна почивка. 

 

ПОЧИВКА 

 

След обявената 10-минутна почивка от Председателя на Общинския съвет, в 

залата присъстваха 21 общински съветници. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Преминаваме колеги към точка осма от дневния ред: 

Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска 

пътна мрежа на територията на община Кубрат. Заповядайте г-н Неби! 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:  

Придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на 

общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат  

 

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

е към настоящия протокол). 

 

АЛКИН НЕБИ: В допълнение само да кажа, че техниката, която мисли община 

Кубрат да закупи е с много прикачен инвентар... която де се използва лятото за чистене 

на улиците и миене, зимата да има гребло и за извършване на логиране. Естествено, че 

ще бъде много функционална машина. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим на г-н Неби! Колеги, нека да преминем към 

становища. Г-н Байрактаров! 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение.. 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 



 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение: 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

След допълнителни разяснения членовете на комисията подкрепят така 

направеното предложение. 

 

 Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка осма: Придобиване на дълготрайни материални активи за 

снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат, от 

присъствалите: 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – 1. 

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим! Колеги, въпроси относно точка осма от дневния 

ред, за придобива не на такива дълготрайни материални активи за нуждите на община 

Кубрат, за общинската пътна мрежа? Не виждам желаещи за изказване или 

въпроси...Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува... 

 

Проведе се гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 

 

 Към 31.12.2019 г. неусвоените средства от постъпилите през 2018 г. и 2019 г. по 

бюджета на Община Кубрат трансфери от централния бюджет за зимно поддържане и 

снегопочистване на общинската пътна мрежа е в размер на 255 591 лв. От тях 116 191 

лв. представляват преходен остатък от средствата за зимно поддържане за 2018 г. , а 

останалите 139 400 лв. – преходен остатък от средствата за снегопочистване за 2019 г. 

 Съгласно чл.45, ал.2 от Постановление № 381 от 31 декември 2019 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година 

неусвоените средства от постъпилите през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. по бюджетите на 



 

общините трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 година за 

поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройство, както и за придобиване на дълготрайни материални активи 

за снегопочистване по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване 

на пътищата срещу хлъзгане. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 5, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и чл.45, ал.2 от ПМС № 381 от 

31.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 

година, Общинският съвет – гр. Кубрат  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие на Община Кубрат да закупи с неусвоените средства от 

постъпилите през 2018 г. и 2019 г. по бюджета на общината трансфери от 

централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища дълготрайни материални активи за снегопочистване 

на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат на обща 

стойност до 200 000 лв.  (словом: двеста хиляди лева). 

2. Възлага на кмета на община Кубрат да извърши всички необходими 

промени по бюджета на Община Кубрат за 2020 година. 

  

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

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

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 Резултати от гласуването: „за” – 16 (шестнадесет), „против” – 5 (пет), 

„въздържал се” –няма. 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:  

Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 

000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат  

 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Неби! Г-н Байрактаров, нека да чуем 

становището на комисията по бюджет и финанси.  



 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

Членовете на комисията единодушно подкрепят така направеното 

предложение и изразяват положително становище относно предоставяне на 

временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 (петнадесет 

хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

 

Гласували:  „за”- 7,              „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

Членовете на комисията единодушно подкрепят така направеното 

предложение и изразяват положително становище относно предоставяне на 

временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 (петнадесет 

хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

  

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Членовете на комисията единодушно подкрепят така направеното 

предложение и изразяват положително становище относно предоставяне на 

временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 (петнадесет 

хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

 

 Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка девета: предоставяне на временен безлихвен заем от общинския 

бюджет в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-

Кубрат”, постоянната комисия единодушно гласува „за“. 

 



 

Гласували:  „за”- 7,        „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги! Допълнителни въпроси относно 

точка девета...спрямо този безлихвен заем, който ежегодно осигуряваме на местната 

инициативна група „МИГ Завет-Кубрат”? Не виждам такива, който е съгласен, ще 

зачитам имената по списък, гласуването е поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 

 В деловодството на Община Кубрат е постъпило искане от страна на 

изпълнителния директор на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“ относно 

предоставянето на краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Кубрат в 

размер на 15 000,00 лв. (словом: петнадесет хиляди лева) за авансово финансиране на 

разходи  до възстановяването им от Разплащателна агенция – Държавен фонд 

„Земеделие“ гр. София. 

           Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 

публичните финанси и чл.5, ал.1, т.9 от Правилника за организацията и дейността на 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова за 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

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

администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Кубрат да предостави временен безлихвен заем от 

общинския бюджет в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ 

„МИГ Завет-Кубрат”. 

2. Средствата по т.1 следва да бъдат възстановени от СНЦ - МИГ „Завет-

Кубрат” в срок до 31.12.2020 г. Срокът за погасяване на заема може да 

превишава края на бюджетната година в случай че до 31.12.2020 г. заявените 

разходи за 2020 г. не бъдат възстановени от страна на Разплащателна агенция 

„Държавен фонд - Земеделие“.   

 

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

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

  

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

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

предварително изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” –21 (двадесет и един), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Ползване на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2020 година. 

     Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

 

 АЛКИН НЕБИ: В допълнение само може да се похвали община Кубрат за тази 

социална дейност, която провеждаме. Нито една община в областта не предлага тази 

социална услуга, като 2019 година решението, което го взехме януари месец...самите 

клубове – военнопострадали, военноинвалиди, ветераните, хората в неравностойно 

положение, имаха възможността да си направят списъци, да си съберат парите и април 

месец „Кубратска гора“ ЕООД почна тяхното раздаване. Есента бяха спокойни всички 

хора, всички си получиха дървата. Благодаря ви! 



 

 

 ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Неби! Сред нас е и инж. Хасанов 

/Управител на „Кубратска гора“ ЕООД – гр. Кубрат/, колеги, ако някой има въпроси 

спрямо тази точка, той е достатъчно компетентен, за да може да отговори на вашите 

въпроси. Имате ли колеги въпроси относно предоставяне на дървесина от горски 

територии – общинска собственост през 2020 година? За изчетените в докладната 

заинтересовани страни вземаме решението навреме, за да може в календарната година 

всички от тези, които ще подадат молбите в срок да получат дървесината, която им се 

полага. Ако няма въпроси колеги, да преминем към становищата на комисиите... 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – 1. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Заповядайте г-н Орхан 

Мехмед! 

 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- 1,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- няма,  „въздържал се” – 1. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка десета членовете на комисията подкрепят така направеното 

предложение за решение. 

 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – 1. 



 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви колеги! Ако няма други въпроси преминаваме 

към гласуване, което е поименно. Зачитам имената по списък... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  43 

 

 Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост 

се осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и 

продажба на добита дървесина. Начините на продажба на добита дървесина се 

определят с Решение на Общински съвет Кубрат. 

С цел задоволяване нуждите на  ветерани от войните, военноинвалиди и военно 

пострадали от войните  и лица с трайно намалена работоспособност, чийто постоянен 

адрес е на територията на Община Кубрат, с дърва през есенно-зимния сезон 2020 

година е необходимо да се разреши добива на 4000 ( четири хиляди) пространствени 

кубически метра дърва за огрев от горски територии – общинска собственост. 

За задоволяване нуждите на  общинските бюджетни структури, молитвени 

домове и храмове с дърва през есенно-зимния сезон 2020 година е необходимо да се 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова за 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

разреши добива на 1600 (хиляда и шестстотин) пространствени кубически метра дърва 

за огрев от горски територии – общинска собственост. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1,т.2 и 

ал.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1,т.2, ал.3 и чл.71,ал.5, т.3 и ал.6,т.1 от Наредбата за 

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

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

продукти, Общинският съвет – гр. Кубрат 

 

Р Е Ш И: 

 

  1. Разрешава добива и продажбата на 4000 (четири хиляди) пространствени 

кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд, стопанисван и 

управляван от „Кубратска гора“ЕООД, за задоволяване на нужди на ветерани, 

военноинвалиди и военно-пострадали от войните и лица с трайно намалена 

работоспособност с над 50 процента, чийто настоящ адрес е на територията на община 

Кубрат през последните шест месеца (без прекъсване) към датата на подаване на 

молбата. На всяко правоимащо лице да се предоставят по 3/три/ прм3 дърва за огрев. 

Обобщените списъци с правоимащи лица да се предоставят за одобрение от Кмета на 

Община Кубрат, придружен с издаден по съответния закон ред документ, доказващ 

принадлежността им към съответната група  (удостоверение по чл.4 от Правилника за 

прилагане на закона за ветераните от войните, книжка по чл.12 от Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите и Експертно решение от ТЕЛК за лица с 

трайно намалена работоспособност.) 

  Определя цена на предоставената дървесина от 45.00 лв. на пространствен 

кубически метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

  На ветераните от войните, военноинвалидите и военно-пострадалите от Община 

Кубрат да се предоставят безплатно, като всички разходи по добива и транспорта се 

поемат от „Кубратска гора „ЕООД. 

 

 2. Разрешава добива и продажбата на 1600 (хиляда и шестстотин) 

пространствени кубически метра /прм3/ дървесина от общинския горски фонд за 2020 

г., стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ЕООД, за задоволяване нуждите на 

общинските бюджетни структури, молитвени домове и храмове. Посоченият обем 

дървесина да се разпредели по списъци,  одобрени от Кмета на Община Кубрат. 

  Определя цена на предоставената дървесина от 25.20 лв. на пространствен 

кубически метър дърва с ДДС, с включени разходи по транспортиране. 

 

 3.  Предоставените количества по т.1 и 2. да са в рамките на одобрения план за 

ползване на дървесина за 2020 година на „Кубратска гора“ ЕООД. 

 

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

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



 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването им  

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

  

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” 

– няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:  

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кубрат пред фонд ”Социална 

закрила” с проектно предложение „Модернизация на кухненското оборудване за 

Домашен социален патронаж гр.Кубрат“ и осигуряване на съфинансиране по 

проекта. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

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

е към настоящия протокол). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви г-н Неби! Колеги, първо нека да чуем 

становищата на комисиите. Г-н Байрактаров, заповядайте! 

 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

По точка единадесета членовете на комисията подкрепят така направеното 

предложение за решение. 

 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – 1. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Байрактаров! Комисията подкрепя така 

направеното предложение единодушно. Заповядайте г-н Орхан Мехмед! 

 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Мехмед! Г-н Яхов нека да чуем и 

становището на постоянната Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания. 

 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Членовете на комисията подкрепят така направеното предложение за 

решение. 



 

Гласували:  „за”- 6,              „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви г-н Яхов! Нека да чуем и становището на 

постоянната Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление. 

 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

Членовете на комисията подкрепят направеното предложение за решение. 

Гласували:  „за”- 7,              „против”- няма,  „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Въпроси допълнителни, ако са 

възникнали... Виновникът за тази докладна е сред нас г-н Камбер, може да разясни 

допълнително. Не виждам такива! Колеги зачитам имената по списък, гласуването е 

поименно... 

 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общинският съвет – Кубрат прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 

 

№ Име, презиме и фамилия Гласувал (а)  

1 Алисе Незирова за 

2 Веселин Алеков за 

3 Ганка Георгиева за 

4 Денислав Белинов за 

5 Джелил Исмаилов за 

6 Ерхан Байрактаров за 

7 Ерхан Исметов за 

8 Ибрахим Яхов за 

9 Ибрям Ялама за 

10 Имрен Кърмъзъ за 

11 Мариета Борисова за 

12 Миглена Маркова за 

13 Невин Мустафова за 

14 Нина Цонева за 

15 Орхан Мехмед за 

16 Орхан Бедиханов за 

17 Пламен Петров за 

18 Рейхан Алиш за 

19 Хюсеин Юмеров за 

20 Цветомир  Цонев за 

21 Юмгюл Кедик за 



 

Постъпила е Докладна записка от Ахмед Камбер с вх. №УД-03-07-

17/27.01.2020г. в деловодството на община Кубрат, относно даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Кубрат пред фонд ”Социална закрила” с проектно 

предложение „Модернизация на кухненското оборудване за Домашен социален 

патронаж гр.Кубрат“ и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

Домашен социален патронаж е първата действаща социална услуга, разкрита на 

територията на община Кубрат. Доказал своята необходимост Домашния социален 

патронаж гр. Кубрат е увеличавал своя капацитет през годините, като в момента 

обслужва 166 потребители от 10/десет/ населени места в т.ч.: гр. Кубрат, с. Савин, с. 

Медовене, с.Каменово, с. Равно, с. Беловец, с. Сеслав, с. Горичево, с. Точилари, с. 

Задруга. 

ДСП гр.Кубрат, доставя храна на - 150 лица по  проект "Обществена трапезария" 

финансиран от фонд "Социална закрила". 

В кухнята на патронажа се приготвя топла храна и за 256 пътуващи ученика от 

средищните училища. От собствения бюджет през годините са закупувани най-

необходимите неща, но електрическите уреди, работните маси с мивки се нуждаят от 

подмяна. 

Целта на предложението е да се обнови и модернизира част от оборудването на 

Домашен социален патронаж -гр.Кубрат , чрез закупуване на нови електрически 

професионални кухненски уреди и оборудване. Това ще създаде условия и възможност 

за подобряване и улесняване работата на персонала на ДСП и предоставяне на по-

качествена услуга на потребителите. 

Общата стойност на проекта е  36000.00лв, от които Община Кубрат следва да 

осигури не-по-малко от 16%. 

Срокът за подаване на проектни предложения е до 31.03.2020г. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

същия; чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане, в 

изпълнение на Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал, Стратегическа цел 1: 

Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща благоприятни условия за живот, 

висока трудова заетост и производителност на труда, Мярка 1: Модернизиране на 

съществуващата база за предоставяне на здравни и социални услуги, от Общинския 

план за развитие на община Кубрат за периода 2014 – 2020 година, Общинският съвет – 

гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Кубрат пред фонд “Социална закрила“ с 

проектно предложение „Модернизация на кухненското оборудване за Домашен 

социален патронаж гр. Кубрат“. 



 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на не 

по-малко от 16% от общата стойност на проекта . 

3. Възлага на Кмета на община Кубрат да подготви и внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална 

закрила“. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Кубрат и областния 

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

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

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

 

Резултати от поименното гласуване: „за” – 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: 

РАЗНИ. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги на вашите бюра има разпечатано едно предложение от г-н 

Метин Исмаилов – Изпълнителен директор на „Динамика“ АД, с което искаме да ви 

запознаем и ако има ваши такива предложения или намерения и предложения за нашата 

план-сметка на община Кубрат, може да вземете отношение....ако не сега и занапред във 

времето, но следва да бъдете запознати с това. Ако възникват въпроси спрямо това 

предложение, може да ги зададете сега, ако не – ще премина към следващото входирано в 

общински съвет документ, който е до Председателя на ОбС – Кубрат. 

 

 

„До председателя на Общински съвет-Кубрат 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

  Приложено, изпращаме Ви решение за образуване на група общински 

съветници от ПП „Движение за права и свободи“ към Общински съвет- -Кубрат за 

вписване в регистъра на общинския съвет, съгласно чл.33 от Правилника за дейността 

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

администрация, съгласно текста. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Ще прочета решението! На основание чл. 33 от Правилника за 

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

общинската администрация, се сформира група общински съветници от политическа 

партия „Движение за права и свободи“ към Общински съвет, който се състои от 



 

дванадесет общински съветници, съобразно тяхната партийна принадлежност. Групата 

е в състав: 

 Председател и говорител: Д-р Яхов. 

 Членове: Алисе Незирова, Веселин Алеков, Джелил Исмаилов, Ерхан 

Байрактаров, Ерхан Исметов, Ибрям Ялама, Имрен Кърмъзъ, Орхан Мехмед, Рейхан 

Алиш, Хюсеин Юмеров, Юмгюл Кедик. 

 Настоящото решение се представя на Председателя на Общински съвет – Кубрат 

за вписване в регистъра на общинския съвет, съгласно чл.33 от нашия правилник и се 

подписали всички общински съветници. Колеги, ако няма други въпроси, желаещи за 

изказване...Кметът желае да анализира първото заседание на общински съвет. 

Заповядайте г-н Неби! 

 

АЛКИН НЕБИ: Аз благодаря на целия общински съвет, за взетите решения. Благодаря 

и на кметовете за присъствието. Благодаря и на управителите на общинските 

предприятия. Аз съм твърдо убеден, че общинският съвет в рамките на мандата ще 

вземе умни и мъдри решения, и само в полза на гражданите на община Кубрат. Като 

първи Бюджет наистина имаше дебати, които бяха ползотворни. На следващи сесии ще 

очакваме същите дебати. Благодаря ви, бъдете здрави...най-вече здрави! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги закривам редовното заседание на общински съвет – 

Кубрат! 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/  

/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

    

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    /п/   

  / Елис Софта-Мехмед /  


