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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

МАНДАТ 2019г. – 2023г. 

======================================================= 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

 

№ 7 

 

 

От заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено  на 27.05.2020 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, инж. Хасан Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД 

гр. Кубрат, Мехриджан Акифова – гл. счетоводител на „Кубратска гора“ ЕООД гр. 

Кубрат, граждани и медии. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:  

Добър ден на всички! 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми господин кмет на община Кубрат, 

Уважаеми заместник-кметове, 

Уважаеми представители на общинска администрация, 

Уважаеми кметове по населени места, представители на медиите. 

Приветствам ви с добре дошли на редовното заседание на Общински съвет – гр. 

Кубрат. 

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

администрация (ЗМСМА) е свикано днешното заседание. В залата присъстват 20 

(двадесет) общински съветници, имаме кворум, може да вземаме законови решения. 

Откривам редовното заседание на общински съвет – гр. Кубрат. 

Предварителният дневен ред е на вашето внимание, състои се от осем точки с точка 

разни. Колеги, въпроси, предложения относно дневния ред, който е разпечатан пред 

вас? 
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ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Аз искам само нещо да кажа в началото, да може да го 

обсъждаме в точка разни. Не може да се обявява дата за комисия от предния ден! Ние 

тука не сме корпус за бързо реагиране на другия ден всеки да присъства. И второто ми 

предложение е да се определи последният петък като дата за сесия. И това го предлагам 

в началото за да може да го обсъдим. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, ще имаме тази възможност. За първото има бърз 

отговор, за второто колегите може да се изкажат. Колеги, относно дневния ред, 

състоящ се пред вас, има ли въпроси, предложения, допълнения? Не виждам такива, 

който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка...  

 

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет - Кубрат, с 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” няма, 

прие следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

№ 

по 

ред 

Предложение за решение Вносител  

1. 
Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. на 

“Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 

2. 

Трансформиране на целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. в целеви трансфер за 

финансиране разходите на Община Кубрат за извършване 

на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа.    

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

3. 
Обявяване на имот публична общинска собственост, за 

имот частна общинска собственост в с. Точилари. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

4. 
Разпореждане с общински имот в с. Сеслав. Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

5. 

Определяне на мандата за гласуване на представителя на 

Община Кубрат в редовното Общо събрание  на СНЦ 

“МИГ Завет - Кубрат“. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 
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6. 

Определяне на представител на община Кубрат в редовно 

годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. 

Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и 

неговият мандат за гласуване. 

Алкин Неби – кмет 

на Община Кубрат 

7. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 

Хюсеин Юмеров - 

Председател на ОбС-

Кубрат 

8. Разни.  

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги! Преминаваме към точка първа от 

дневния ред, която докладвам аз! Заповядайте господин Исметов /влиза в залата/, 

регистрирайте се. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:  

Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. на “Кубратска гора” ЕООД гр. 

Кубрат. 

        Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат  

Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нека да чуем и становища на комисиите. 

Господин Байрактаров, нека да започнем с вашата комисия - Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси . 

Становище на постоянната Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

бюджет и финанси (КЕИРБФ): 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

Добър ден на всички! Членовете на постоянната комисия подкрепят така 

направеното предложение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! 

Господин Мехмед, нека да чуем становището и на вашата комисия - 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): 
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ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ):  

 По точка първа членовете на постоянната комисия също подкрепят 

единодушно така направеното предложение: 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Доктор Яхов, нека да чуем и вашата комисия - 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 нашата комисия, относно приемането на годишния финансов отчет 

за 2019г. на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, подкрепят предложението за 

решение: 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

И Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление - госпожо 

Борисова! 

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

местно самоуправление (КЗЕОРМС): 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка първа приемане на годишен финансов отчет за 2019г. на „Кубратска 

гора“ ЕООД гр. Кубрат, членовете на постоянната комисия единодушно подкрепят 

така направеното предложение за решение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, желаещи за изказване, въпроси? Инж. 

Хасанов е сред нас с главния счетоводител на „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат. По 

отчета, ако са възникнали въпроси за изминалата 2019г. след проведените комисии? Не 

виждам желаещи за въпроси и изказвания! Който е съгласен с така направеното 

предложение за приемане на годишния финансов отчет за 2019г. на „Кубратска гора“ 

ЕООД гр. Кубрат, моля да гласува с вдигане на ръка… 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 89 

 Постъпила е Докладна записка с вх.№УД-01-13-39/31.03.2020г. от инж. Хасан  

Хасанов - управител на “Кубратска гора” - ЕООД гр. Кубрат относно приемане и 

утвърждаване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. 

 В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 3 и т. 

5 от ТЗ, във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 и т.5 от Наредба № 8 на Общински съвет - Кубрат 

за осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат чрез търговски дружества 

с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел,  в качеството му на Общо събрание на дружеството, 

Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Приема Годишния  финансов отчет на “Кубратска гора” - ЕООД гр. 

Кубрат  за 2019г.; 

 2. Печалбата на “Кубратска гора” ЕООД - гр. Кубрат  за 2019г., в размер на 

120 880.30 /сто и двадесет хиляди осемстотин осемдесет лева и тридесет стотинки/ 

лв., да се изплати като дивидент на Община Кубрат, след приспадане на 

полагащият се данък; 

 3. Освобождава от отговорност за отчетната 2019г. управителя на  

“Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат -  инж. Хасан Хасанов; 

 

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

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

 Резултати от гласуването: „за”- 21 (двадесет и един), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма . 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! С пълно мнозинство точка първа от дневния ред е 

приета. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Докладва господин Неби. 

Заповядайте! 

 

АЛКИН НЕБИ: Благодаря, уважаеми господин Председател на Общински съвет – гр. 

Кубрат, уважаеми заместник кметове, общински съветници, кметове по населени места, 

уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми Управител на „Кубратска 

гора“ ЕООД гр. Кубрат! 
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ПО ТОЧКА ВТОРА:  

Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в целеви трансфер за 

финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и на улична мрежа.    

          Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, становища на 

комисиите…Господин Байрактаров – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси! 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на Комисията по евроинтеграция, 

икономическо развитие, бюджет и финанси (КЕИРБФ)): 

Членовете на постоянната комисия, подкрепят така направеното предложение. 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Комисията по координация и управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология - господин Мехмед! 

 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на Комисията по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология 

(ККУСДОСЕ)):  

 По точка втора след проведени дискусии общинските съветници, членуващи в 

постоянната комисия подкрепят предложението за решение. 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания - Доктор Яхов! 

 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на Комисията по социални дейности, 

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

Членовете на нашата комисия също подкрепят направеното предложение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление – госпожо 

Борисова! 
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МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление (КЗЕОРМС)): 

След проведени дискусии, общинските съветници, членуващи в постоянната 

комисия, подкрепят предложението за решение: 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? По реда на постъпването… 

госпожо Борисова, заповядайте! 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз, имам два въпроса към вносителя на докладната. Единият 

е свързан с това, как точно се определя, в кое село, колко пътна мрежа да бъде 

асфалтирана, колко улична мрежа да бъде асфалтирана? И защо примерно най-

голямото село, което е Беловец има с 20 000 /двадесет хиляди/ лева по-малко от 

Бисерци? И също така имам въпрос, кой точно в общинската администрация определя 

кои улици да бъдат асфалтирани? Някаква комисия ли има, която се състои от членове, 

примерно които са и от Общинския съвет? Защото в крайна сметка, аз, считам че, ние 

тука – колегите – все пак гласуваме това решение, трябва да имаме някакво отношение, 

трябва да имаме яснота относно формулата за определяне, в кое населено място по 

колко улици да бъдат асфалтирани и какви пари да бъдат заложени там? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте за отговор! Господин Белинов после вашият 

въпрос… 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Може би, аз, ще допълня същия въпрос, за да може с един 

отговор, ако може кмета да отговори. Защото също искам да кажа защо в село Горичево 

са предвидени 74 000 /седемдесет и четири хиляди/ лева, най-голямата сума в това 

село? На какъв принцип се разпределят средствата за текущ ремонт по населени места? 

Примерно в Юпер е предвидено между два пътя половин път се асфалтира, а за другата 

половина няма асфалт. В Бисерци има шест улици, в Кубрат няма никакви средства за 

ремонт на пътища, защо е така? Ако може да отговорите… 

АЛКИН НЕБИ: Виждам, че сте гледали докладната, аз мислех, че ще ме питате за 

Звънарци – там въобще не съществува, село Звънарци въобще не съществува в тези 

капиталови трансфери. Още през януари месец Звънарци, Задруга и Сеслав имат от 

ПМС останали от миналата година. Определянето става чрез съгласуване с кметовете. 

Имаме една определена сума, която 69,3 /шестдесет и девет цяло и три/ процента 

трябва да е заложено в общинска пътна мрежа. За Горичево и за Божурово наистина 

има големи суми, защото там искаме да съединим пътят, който е по европейски проект 

от кметството до началото на регулация – от Горичево за Божурово. И където свършва 

регулацията на европейския път от Горичево до републиканската мрежа на село 

Горичево искаме да съединим пътя, за да може Юпер, Звънарци, Горичево да пътуват 

по асфалт без прекъсване. Иначе техническото лице на община Кубрат Ергин Чакъров, 

отива с кмета мерят улиците и изчисляват. И това са капиталови разходи, които 

държавата ги дава. Това не означава, че в самото населено място ще бъде само тази 
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улица асфалтирана. Вследствие когато видим  и нашите приходи, идвайки фирмата за 

асфалтиране, пак със съгласуване на кмета ще продължим и другите. 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Не стана ясно на какъв принцип става и кой го решава! Вие 

еднолично ли го решавате? 

АЛКИН НЕБИ: Кметовете го решават! 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Кметовете го решават?! 

АЛКИН НЕБИ: Абсолютно! И кметовете са тук, могат да потвърдят…И със следване 

на принципност на свързаност където преди години са почнали да правят улиците, да 

може от едната улица в другата да има свързаност, асфалтиране по етапност. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Споменахте за Горичево и републиканска пътна мрежа, за кой 

път става въпрос там? 

АЛКИН НЕБИ: Божурово, където посреща Горичево Божурово – европейския проект! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това не е ли общинската пътна мрежа? 

АЛКИН НЕБИ: Сега… минавали ли сте от там? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да! 

АЛКИН НЕБИ: Мостът – излизате на републикански път Божурово-Бисерци-Юпер – 

това е свързването! 

АЛКИН НЕБИ: До регулация на Божурово и от Божурово влизаме в нашите общински 

пътища до републиканския, където е завоят. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Тука ставаше въпрос за частта 74 000 /седемдесет и четири 

хиляди/ лева за Горичево, не за Божурово. 

АЛКИН НЕБИ: 74 000 /седемдесет и четири хиляди/ лева е от Горичево зад 

кметството до европейския път, в смисъл средствата от европейския…. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: А защо не е включен този участък в самия проект? Защото 

знаем, че някакви си сто метра там не са асфалтирани. 

АЛКИН НЕБИ: Защото е общинска пътна мрежа. Тогава кандидатстваш за европейски 

проект, а вътре в населеното място са улици, извън от населеното място е път. Проекта 

е за път както Сеслав от разклона до самото село – вътре в селото нищо не се прави, 

извън населеното място още продължава до регулация. Такъв е проекта. 
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: В смисъл не е предвидено тогава. 

АЛКИН НЕБИ: Не. Не е. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси? Заповядайте госпожо Маркова! 

МИГЛЕНА МАРКОВА: А във връзка с пътя в Юпер, улица, която е предвидена да се 

асфалтира, аз се радвам, че и кмета на Юпер е тука. Аз съм все още далеч от мисълта, 

че той е дал съгласието си, тъй като тази уличка е дълга не повече от 100-150 /сто – сто 

и петдесет/ метра  и свързва два нови асфалта – да се асфалтира само половината. Ако 

наистина се съгласува на базата на какво се решава, че трябва половината улица да се 

асфалтира? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Понеже самата точка от дневния ред касае всички населени 

места, всеки един от кметовете може да вземе думата и да изкаже своето становище, 

ако счита, че е необходимо! Господин Петров, ако искате нещо да добавите или да 

изкажете сега е момента! 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Предложениeто, което съм направил, съм направил за пет улици в 

Юпер. С капиталовите разходи ще се направи този участък, с останалите две-три, които 

са до ул. „Иван Вазов“ ще се направят от собствени приходи, а останалите четири 

улици не се знае кога ще станат. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Тук е важно да напомним, че всяка година, когато подготвяме 

бюджета на община Кубрат за съответната предходна година, която се гласува в 

общински съвет, всички кметове внасят в срок своите предложения, както за улици, 

така и за капиталови разходи, така и за текущи ремонти. Така че имаме предвид 

техните становища и тези улици, които са посочени в тази докладна, изрично са 

съгласувани с тях, спрямо този бюджет, който е отделен. Но както каза и господин 

Неби, тук не се включват собствените средства, които евентуално ще бъдат отделени за 

асфалтиране. Ако са останали още 50 /петдесет/ метра в село Юпер, понеже стана 

въпрос, при добра събираемост на приходите и ако решим да има още асфалтиране – тя 

ще бъде довършена. Както същото се оказа и в село Равно - остават едни 30 /тридесет/ 

метра до следващото кръстовище. Всичко е съгласувано с кметовете, така че не виждам 

проблем. Но нормално е да възникват въпроси, заседанията са за това! Господин 

Бедиханов слушаме ви! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Възникна още един въпрос – защо съгласуват с кметовете? 

Защото в град Кубрат няма кмет, затова ли няма улица в град Кубрат? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Заповядайте, господин Неби! 

АЛКИН НЕБИ: Общинската избирателна комисия каза дали има в град Кубрат кмет 

или няма! В Кубрат е предвидено да се направи паркинга, който е пред общината до 

покрития пазар. В момента там имаме проектиране и около 60 - 80 000 /шестдесет – 
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осемдесет хиляди/ лева предполагам, че ще бъде там. Но това ще го направим от 

собствени приходи, затова не сме ги писали. И когато даваме тези капиталовите 

разходи, не може да дадем половин улица. Трябва да има ул. „Христо Ботев“ от 

кръстовище на „Панайот Хитов“ до кръстовище на ул. „Арда“ – толкова метра, толкова 

широка, толкова пари. Няма как да дадем 50 /петдесет/ метра от ул. „Христо Ботев“. 

Министърът на финансите ще ни се смее. От кръстовище до кръстовище е това! Може 

да е 20 /двадесет/ метра, може да е 100 /сто/ метра – от кръстовище до кръстовище. И 

няма как един общински кмет да познава всичките улици в населените места и да 

решава еднолично къде ще бъде асфалтирано, къде няма да бъде! 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Добре, вие казвате кметовете решават, защо на един кмет му 

се дават шест улици, а на другия само една улица? 

АЛКИН НЕБИ: Зависи от големината на селото, зависи от брой жители, зависи от 

събираемостта на данъци…. Село Точилари например е с 99,9 /деветдесет и девет цяло 

и девет/ процента събираемост на данъци. 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Да, но това зависи от общинска администрация. Кметовете 

по населени места каква връзка имат със събираемостта в съответното населено място? 

АЛКИН НЕБИ: За какво е там кмет като няма да събира данъци…?! 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Че кмета има ли правомощия на орган по приходите, че да 

събира… и по принцип ако има недобори и те не се плащат доброволно, кметът има ли 

тези правомощия принудително да си събира парите? 

АЛКИН НЕБИ: Има… като каже този, този, този човек не си плаща данъците… 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Няма, по закон няма. То се вижда кой не си плаща данъците 

и това го следи отдел „Местни данъци и такси“, така че пак няма връзка с кмета. 

АЛКИН НЕБИ: Кметът съдейства за това нещо. 

МАРИЕТА БОРИСОВА: Да, ама не зависи от него. В едно населено място примерно 

няма събираемост, кмета на населеното място няма чак такова отношение, каквото 

примерно имат органите по приходите, които работят в общинска администрация. 

АЛКИН НЕБИ: Именно съдействието на кмета подпомага местната власт. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси? Някои от кметовете на населените места…? 

Господин Петров, да! Слушаме ви… 
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ПЕТЪР ПЕТРОВ: Останах с впечатлението, че пак прехвърлихте топката към нас! 

Кметовете това, кметовете онова…ама ние  нямаме пари бе господа, разберете го това 

нещо! Вие давате парите. Все едно, че ние определяме, аз, искам да стане половината 

улица… не, аз искам пет улици! Ние правим една десета, съжалявам ама така е… не е 

нормално. Пак топката в нас остава, все едно, че парите са в нас… една стотинка 

нямаме, всички го знаем! 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Така е, но все пак давате предложение от коя улица да 

започнем… 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Ние сме ги дали цели улици, ние правим сега… 

МИГЛЕНА МАРКОВА: Аз затова казах, че за мен не е нормално…за мен не е 

нормално до кръстовището, то това е половин улица. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ: Зависи от приходите, дано да има приходи, ако няма приходи 

остава половината улица, това е… 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз имам едно предложение, на комисиите го обсъдихме това 

нещо, нека общинска администрация направи пълен анализ на всички общински 

пътища в общината, нека да се види състоянието на тези пътища и приоритетно да се 

ремонтират наистина нуждаещите се от това. И тротоарни площи никъде не виждам 

такива въобще. Един хубав проект в Каменово, в цялото Каменово тротоарните площи  

в момента на нищо не приличат, но не са предвидени никакви средства. 

АЛКИН НЕБИ: Там ще питате Людмил Янев. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Да, но тротоарните площи са на общината. 

АЛКИН НЕБИ: Да, в проекта защо  не включиха и тротоарните площи? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Това значи така ще го оставим четири години или… Тези хора 

трябва да се движат, те се движат по пътищата в момента, което е опасно. Не знам, при 

условие, че няма изобщо направен такъв анализ и цялостен поглед няма за всички 

общински пътища, така на парче да се асфалтират, не знам… На мен лично не ми става 

ясно кой взема решение кои пътища да се ремонтират? На мен не ми стана ясно…не 

знам на колегите ако им станало ясно… 

МАРИЕТА БОРИСОВА: И на мен не ми стана ясно, точно кои са хората, които 

определят. Да, наистина кметовете по кметства те предлагат улиците, които се нуждаят 

от асфалтиране, служителя от общинска администрация ходи и замерва, но кой точно 
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определя коя улица е приоритетна, за да може нали ние, тука колегите пък да го 

гласуваме. Нали пак не стана ясно… 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: На нас ни е ясно, че няма достатъчно средства за всичките, 

обсъдихме го това на комисия, че трябва един милион за да се асфалтират… но 

въпросът не е изяснен, този който зададе доктор Белинов и Мариета. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси, желаещи за изказване? Всеки кмет след 

спечелването на изборите в една община има програма за управление. След като е 

спечелил определено доверие от избирателя има право да решава и да предлага на 

Общински съвет. Това е основното. След постъпилите искания от кметове, дали са пет 

улици, дали са шест улици, дали са осемнадесет, дали са тридесет и седем, защото в 

Беловец са измерени може би четиридесет улици, сяда се на масата и се казва ти си до 

тука… кои улици избираме, ама тази ни е приоритетна, ама тя струва 60 000 /шестдесет 

хиляди/ лева – изключваме я, минаваме към следващата, която е до 30 000 /тридесет 

хиляди/ лева. Не знам вие как разбирате нещата... Да не изтърваме и другия момент, с 

постановление на Министерския съвет миналата година са направени улици за 600 000 

/шестстотин хиляди/ лева, те също не бяха приоритет на Общински съвет, нито пък 

някой знаеше за тях. Също общинска администрация, с техника, с отдела измерват, 

кметовете се включват и правим асфалт в улици, в които никога е нямало асфалт. Може 

да бъдат проверени! 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Искате да кажете, че вие двамата с кмета решавате…  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не го казвам това! 

ДЕНИСЛАВ БЕЛИНОВ: Така излиза… 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не го казвам това! Ние сме един екип, кметовете са избрани 

също от нашите гласоподаватели и имат правото също да изказват мнение за 

съответното село и да го предлагат при приемане на бюджета. И сега им даваме 

възможност да се изкажат, както направи господин Петров. Госпожа Мустафова иска 

да вземе думата. Заповядайте! 

ГЮЛНУР МУСТАФОВА: Аз искам да кажа конкретно за Беловец са предложени 

улици, които досега никога не са асфалтирани, гъсто населени са самите улици и заради 

това са предложени точно тези конкретни улици. Никога досега не са асфалтирани, 

едни от най-лошите улици в селото и започваме от там. Според това колко население 

има в самата улица, че тука не е асфалтирана и са разпределени между двата квартала 

„Беличица“ и „Беловец“. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: За да има някаква справедливост. 

ГЮЛНУР МУСТАФОВА: Да! 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря госпожо Мустафова. Господин Бедиханов! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Имам въпрос към кмета на Каменово, дали е тука? Това ли е 

най - приоритетната улица – ул. „Осми март“. Не, защото наистина всеки ден минавам 

от там … 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Отсъства. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не може да ме убедите, че кмета на село Каменово е подал 

точно това като приоритет. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, други въпроси? Желаещи за изказвания няма! Чухме и 

становища, гласуването е поименно… 

Проведе се поименно гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ След поименното гласуване Нина Цонева напусна залата! / 

 

 

№ Име 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 
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Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 90 

 Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обнародван 

в ДВ, бр.100 от 20 Декември 2020 г.) са приети размерите на бюджетните 

взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 г. под 

формата на субсидии по механизъм съгласно приложението към закона и по видове: 

обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, 

в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи (чл.50 от ЗДБРБ за 2020 

г.). Размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетът 

на община Кубрат за 2020 г. е 11 524,3 хил. лв., в т.ч. обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности в размер на 9 257,20 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. 

обща изравнителна субсидия 1 459,6 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане в размер 

на 162,6 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи в размер на 644,9 хил. лв.  

           Съгласно чл.87, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2020 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50  може да бъде 

трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. В рамките на 

бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет промените, свързани 

с трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 

финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа, се извършват от министъра на финансите по 

предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет. 

Предложението на кмета се представя в Министерството на финансите при условия и 

по ред, определени от министъра на финансите. 

          Общинската пътна и улична мрежа в населените места на територията на община 

Кубрат е в окаяно състояние, което в голяма степен затруднява нормалното движение 

на хора и моторни превозни средства по общинските пътища и улици, особено тези от 

тях, които водят към детски градини, здравни служби, училища, молитвени домове и 

храмове, площади, паркове, детски и спортни площадки, кметства, читалища и други 

места за обществено ползване. С трансформираната целева субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа ще бъдат 

удовлетворени част от потребностите на община Кубрат, тъй като броят на улиците с 

лоша настилка във всички  седемнадесет населени места е голям. Акцентът е поставен 

върху най-проблемните участъци, като община Кубрат предвижда да бъдат 

трансформирани приблизително 69,43 % от целевата субсидия за капиталови разходи за 

2020 г.  

           Най-проблемните участъци по населени места и улици са както следва: 

1. Текущ ремонт на участъци от ул. "Бенковски" от к-ще с ул. "Тракия" до край 

регулация в с. Беловец, за който са необходими  25 800 лв.; 
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2. Текущ ремонт на уастъци от ул. "Цар Симеон" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до 

к-ще с ул. "Хан Омуртаг" в с. Беловец, за който са необходими 11 000 лв.; 

3. Текущ ремонт на участъци от ул. "Тича" от к-ще с ул. "Оборище" до к-ще с 

ул. "Тимок" в с. Беловец, за който са необходими 14 156 лв.; 

4. Текущ ремонт на участъци от ул. "Родопи" от к-ще с ул. "Юрий Гагарин" до 

к-ще с ул. "Вихрен" в с. Бисерци, за който са необходими 15 900 лв.; 

5. Текущ ремонт на участъци от ул. "Вихрен" от к-ще с ул. "Родопи" до к-ще с 

ул. "Бисер" в с. Бисерци, за който са необходими 5 100 лв.; 

6. Текущ ремонт на участъци от ул. "Здравец" от к-ще с ул. "Вит" до к-ще с ул. 

"Баба Тонка" в с. Бисерци, за който са необходими 14 300 лв.; 

7. Текущ ремонт на участъци от ул. "Еделвайс" от к-ще с ул. "Хан Кубрат" до к-

ще с ул. "Васил Левски" в с. Бисерци, за който са необходими 17 500 лв. 

8. Текущ ремонт на участъци от ул. "Розова Долина" от к-ще с ул. "Юрий 

Гагарин" до к-ще с ул. "Вит" в с. Бисерци, за който са необходими 15 000 лв.; 

9. Текущ ремонт на участъци от ул. "Освобождение" от к-ще с ул. "Васил 

Левски" до регулация в с. Божурово, за който са необходими 37 000 лв.; 

10. Текущ ремонт на ул. "Добруджа" от к-ще с ул. "Панайот Хитов" до регулация 

в с. Горичево, за който са необходими 74 000 лв.; 

11. Текущ ремонт на участъци от ул. "Волга" от к-ще с ул. "Арда" до регулация в 

с. Задруга, за който са необходими 9 500 лв.; 

12. Текущ ремонт на участъци от ул. "Осми март" от к-ще с ул. "Космос" до к-ще 

с ул. "Трапезица" в с. Каменово, за който са необходими 10 600 лв. 

13. Текущ ремонт на участъци от ул. "Райна Княгиня" от к-ще с ул. "Витоша" с к-

ще с ул. "Лудогорие" в с. Медовене, за който са необходими 16 800 лв.; 

14. Текущ ремонт на участък от ул. "Надежда" в с. Мъдрево, за който са 

необходими 11 900 лв.; 

15. Текущ ремонт на участъци от ул. "Добруджа" от к-ще с ул. "Надежда" до к-

ще с ул. "Делиорман" в с. Мъдрево, за който са необходими 8 100 лв.; 

16. Текущ ремонт на участъци от ул. "Васил Левски" от к-ще с ул. "Васил 

Коларов" до к-ще с ул. "Валентина Терешкова" в с. Равно, за който са 

необходими 18 000 лв.; 

17. Текущ ремонт на участъци от ул. "Валентина Терешкова" от к-ще с ул. 

"Бузлуджа" до к-ще с ул. "Н. Парапунов" в с. Равно, за който са необходими 

10 000 лв.; 
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18. Текущ ремонт на участъци от ул. "Средна гора" от к-ще с ул. "Стара планина" 

до к-ще с ул. "Витоша" в с. Севар, за който са необходими 13 400 лв.; 

19. Текущ ремонт на участъци от ул. "Витоша" от к-ще с ул. "Средна гора" до к-

ще с ул. "Антон Иванов" в с. Севар, за който са необходими 14 600 лв.; 

20. Текущ ремонт на участъци от ул. "Камчия" от к-ще с ул. "Марица" до к-ще с 

ул. "Цар Самуил" в с. Севар, за който са необходими 13 900 лв. 

21. Текущ ремонт на участък от ул. "Цар Самуил" в с. Севар, за който са 

необходими 6 200 лв.  

22. Текущ ремонт на участъци от ул. "Васил Левски" от к-ще с ул. "Надежда" до 

к-ще с ул. "Александър Стамболийски" в с. Сеслав, за който са необходими 

10 500 лв.; 

23. Текущ ремонт на уастъци от ул. "Дунав" от к-ще с ул. "Остър меч" до к-ще с 

ул. "Ахелой" в с. Сеслав, за който са необходими 19 000 лв.; 

24. Текущ ремонт на участъци от ул. "Добруджа" в с. Тертер, за който са 

необходими 8 900 лв.; 

25. Текущ ремонт на участъци от ул. "Цар Самуил" от к-ще с ул. "Цар Калоян" до 

к-ще с ул. "Здравец" в с. Точилари, за който са необходими 20 200 лв.; 

26. Текущ ремонт на участъци от ул. "Хан Кубрат" от к-ще с ул. "Църковна 

независимост" до к-ще с ул. "Детелина" в с. Юпер, за който са необходими 

14 500 лв.; 

27. Текущ ремонт на участъци от ул. "Стефан Стамболов" от к-ще с ул. "Хан 

Кубрат" до к-ще с ул." Цар Симеон" в с. Савин, за който са необходими 

11 900 лв. 

 

            На основание на чл. 21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.87, ал.ал.1 и 2 

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и чл.5, ал.1, т.5 и ал.2 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. 

Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

1. Одобрява 447 756  лв. или 69,43 % на сто от целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. да се трансформира в целеви трансфер за финансиране 

разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи ремонти 

на общински пътища и на улична мрежа, съгласно приложение №12. 
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2. Дава съгласие кметът на община Кубрат да направи предложение до 

Министъра на финансите за трансформиране на средствата, съгласно 

приложение №12. 

 

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. 

           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” – 15 (петнадесет), „против” – 6 

(шест), „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка втора е приета, преминаваме към точка трета от дневния 

ред, колеги! Относно: Обявяване на имот публична общинска собственост, за имот 

частна общинска собственост в село Точилари. Докладва господин Неби! Заповядайте! 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:    

Обявяване на имот публична общинска собственост, за имот частна общинска 

собственост в с. Точилари.  

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на община Кубрат - Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби!  

Колеги, становища на комисиите. Господин Байрактаров – Комисията по 

евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси! 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

По точка трета членовете на комисията подкрепят предложението за 

решение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Комисията по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология - господин Мехмед! 
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ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

 По точка трета членовете на нашата комисия също подкрепят така 

направеното предложение за решение: 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания - доктор Яхов!  

 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Нашата комисия е със становище „за“ подкрепа на направеното предложение за 

обявяването на имот публична общинска собственост, за имот частна общинска 

собственост в село Точилари.  

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

 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!   

Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление – госпожо 

Борисова! 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка трета от дневния ред обявяването на имот публична общинска 

собственост, за имот частна общинска собственост в село Точилари, членовете на 

комисията подкрепят предложението за решение:  

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Колеги, въпроси по точка трета, желаещи за изказвания? Господин Бедиханов, 

заповядайте!  

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Председател, според приетата стратегия за 

управление на общинската собственост: „…имотите публична общинска собственост са 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение. Публичната общинска собственост има изключително силен и неразкрит 

вътрешен потенциал. Всички имоти, които имат характер на публична общинска 

собственост подлежат на запазване, модернизация и реконструкция…“ – това според 

стратегията. Според вносителя на докладната имотът няма и никога не е имал елементи 

на съзнателно озеленяване и благоустрояване, поради което се сменя 

предназначението. Това че имотът е изоставен и не е поддържан от общината не е 

повод за промяна на предназначението, а по-скоро признак за лошо стопанисване. 

Приканвам колегите общински съветници от опозицията да гласуват против, за да се 
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запазят зелените площи в общината. Имайте предвид, че без 2/3 от гласовете на 

общинските съветници не може да се промени предназначението на имота. Благодаря! 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря и аз! Други желаещи за изказване преди да 

преминем към гласуването? Защото то е поименно и ще зачета имената по списък. Не 

виждам други желаещи за изказване… 

 

Проведе се поименно гласуване. 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  №91 

Община Кубрат е собственик на УПИ с № Х-За озеленяване от кв. 16 в 

регулационните граници на с.Точилари, с площ от 2745 кв.м., за който имот има 

съставен АПОС № 6875 от 13.02.2020г. Същия на основание чл.61 , ал.3  от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), като основа на зелената система - озеленени площи 

за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности,  е публична общинска собственост. 

От извършена проверка на място и справка от кмета на с.Точилари се 

констатира, че имотът няма и никога не е имал елементи на съзнателно озеленяване и 

благоустрояване, поради което няма условия същия да се ползва за трайно 

№ Име 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 напусна залата 

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 
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задоволяване на обществени потребности от местно значение. Съществуващата в имота  

трева, храстовидна и дървесна растителност е саморасла, без естетически показатели. 

Действителното състояние на имота не сочи за  фактическо публично ползване. 

Съгласно подробния устройствен план на с.Точилари  зелената система в 

регулационните граници на населеното място е с площ 13 263 кв.м. и евентуалната 

промяна на 2745 кв.м. не е от съществено значение на същата. Изразеното писмено 

становище на кмета на с.Точилари е също за промяна на начина на трайно ползване на 

имота. 

В чл.62а от ЗУТ е разписано, че промяна на предназначението на имоти и части 

от тях, предвидени в подробните устройствени планове за озеленени площи, които не 

са реализирани в населените места с население до 10 000 жители се извършва по реда 

на глава седма, раздел IV от същия закон. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл.3, ал.2 от Наредба № 4 за реда за управление и 

разпореждане с имот и вещи - общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

 1. Обявява  недвижим имот в с.Точилари, общ.Кубрат, обл.Разград с 

административен адрес ул.Еделвайс № 2, представляващ УПИ с № Х-За озеленяване 

(римско десет) от кв. 16 (шестнадесет), с площ от 2745 (две хиляди седемстотин 

четиридесет и пет) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед № 1161/ от 1989 г., за 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

2. Кметът на община Кубрат да предприеме действия по изменение на ПУП, по 

отношение на урегулиран поземлен имот с № Х-„За озеленяване“ от кв. 16 на 

с.Точилари по реда на глава седма, раздел IV от Закона за устройство на територията в 

„Производствени и складови дейности“. 

 

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” – 15 (петнадесет), „против” – 5 

(пет), „въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точката е приета, преминаваме към точка четвърта колеги! 

Разпореждане с общински имот в село Сеслав. Докладва господин Неби! Заповядайте! 

 



  

21 / 33 

  

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

Разпореждане с общински имот в с. Сеслав. 

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

Кметът на община Кубрат - Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби!  

Колеги, становища на комисиите. Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси - господин Байрактаров! 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

По точка четвърта членовете на постоянната комисия подкрепят така 

направеното предложение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Господин Мехмед нека да чуем и вашата комисия -  Комисията по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

По точка четвърта членовете на нашата комисия също подкрепят направеното 

предложение: 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! 

Комисията по социални дейности, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания - 

доктор Яхов! 

  

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Членовете на нашата комисия също подкрепят така направеното предложение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление – госпожо 

Борисова! 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 
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По точка четвърта от дневния ред: Разпореждане с общински имот в село 

Сеслав, членовете на постоянната комисия подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

 

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

четвърта от дневния ред? Не виждам такива! Гласуването е поименно, зачитам имената 

по списък… 

Проведе се поименно гласуване. 

 

Общински съвет – Кубрат прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 

В програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2020 г., приета с Решение № 37 по Протокол № 4/29.01.2020 г., е включен за продажба  

недвижим имот в с.Сеслав, представляващ сграда-водна кула с № 110 със застроена 

площ 35,34 кв.м., построена в УПИ № ХІV-За водна кула и сладкарница  от кв. 28 по 

плана на селото. За имота има съставен АЧОС № 6398 от 28.07.2017г., вписан с вх.рег. 

№  1993, акт № 148, том 6, партидна книга 1185 от 2017г. 

№ Име 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 напусна залата 

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 
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Изготвена е пазарна оценка на имота от лицензиран оценител, която е в размер 

на 6000,00 лв. без ДДС. Данъчната оценка, съгласно удостоверение № 6703000161 от 

11.02.2020 г. е на стойност 621,50 лв.  

Сграда е построена през 1932 г. и на основание чл.45, ал.3 от Закона за данък 

върху добавената стойност (ЗДДС) прехвърлянето на собствеността е освободена 

доставка, тъй като  по смисъла на §1,  т.5 от Допълнителните разпоредби от същия 

закон не е „нова сграда“. 

За оценката на този имот е направен разход в размер на 200 лв., които считам за 

целесъобразно да се включи в началната тръжна цена. 

С продажбата на този имот ще се  реализира постъпления в бюджета и ще се 

изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 год. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА , чл.35, ал.1 

и 41, ал.2 от ЗОС и чл.27 и чл.28, ал.1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р Е Ш И: 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на общински 

недвижим имот в с.Сеслав, общ.Кубрат, обл.Разград ул.Еделвайс № 9а, представляващ 

сграда-водна кула с № 110 (сто и десет) със застроена площ 35,34 (тридесет и пет цяло 

тридесет и четири) кв.м., построена в общински УПИ № ХІV-За водна кула и 

сладкарница (римско четиринадесет) от кв. 28 (двадесет и осем) по плана на с.Сеслав,  

одобрен със заповед № 602/1992г. Съседи на УПИ: север и изток –улица Еделвайс, юг – 

УПИ № І-109, запад – улица Стамболийски. 

Определя  начална тръжна цена от 6 200,00 лв. (шест хиляди и двеста  лева), въз 

основа на изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, със сертификат за 

оценителска правоспособност рег.№ 100101710 от 23.08.2010 г. в размер на 6 000,00 лв. 

без ДДС и данъчна оценка в размер на 621,50 лв. 

  Сделката е освободена  от ДДС по смисъла чл.45,  ал.3 от ЗДДС. 

 

2.Задължава кмета на Община Кубрат да проведе търга, определи със заповед 

спечелилия търга и сключи договор за продажба на имота, които в 3-дневен срок от 

издаването, респективно подписването му, да изпрати в Общинския съвет. 

 

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” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка четвърта от дневния ред е приета колеги. Преминаваме 

към точка пета, която докладвам аз, относно: Определяне на мандата за гласуване на 

представителя на Община Кубрат в редовното Общо събрание  на СНЦ “МИГ Завет - 

Кубрат“. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:  

Определяне на мандата за гласуване на представителя на Община Кубрат в 

редовното Общо събрание  на СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“. 

        Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат  

Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нека да чуем становища на комисиите по точка пета от 

дневния ред! 

Господин Байрактаров – Комисията по евроинтеграция, икономическо развитие, 

бюджет и финанси! 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

След проведени дискусии членовете на постоянната комисия подкрепят така 

направеното предложение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Господин Мехмед, нека да чуем и вашето становище на комисията! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

По точка пета членовете на постоянната комисия подкрепят така направеното 

предложение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и 

вероизповедания – доктор Яхов! 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Членовете на нашата комисия също подкрепят така направеното предложение за 

решение. 

Гласували:  „за”- 5,              „против”- няма,  „въздържал се” – 1. 
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ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря!  

И Комисията по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление – госпожо 

Борисова! 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка пета от дневния ред: Определяне на мандата за гласуване на 

представителя на Община Кубрат в редовното Общо събрание  на СНЦ “МИГ Завет 

- Кубрат“ членовете на постоянната комисия подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси възникнали след комисиите? Не 

виждам такива, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка… 

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 93 

 

В деловодството на Общински съвет – гр. Кубрат е депозирана покана с 

вх.№УД-01-14-13/19.05.2020г. от председателя на УС на СНЦ “Миг Завет - Кубрат“ г-

жа Халиме Добруджан, относно  предстоящо  редовно Общо събрание на  СНЦ “МИГ 

Завет - Кубрат“ на 29.05.2020г. /петък/ от 15:00ч. в гр. Завет, ул. “Лудогорие“ №19А, 

НЧ “Саморазвитие - 1902“. 

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 

26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението и Решение № 252 на УС по 

Протокол № 82 от 12.05.2020г. и ще се проведе при следния Дневен ред: 

1. Изменение и допълнение на Устава на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“; 

2. Освобождаване на членове на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“; 

3. Разни; 

Със свое Решение № 222 по Протокол № 25 от 28.03.2017г. Общински съвет - гр. 

Кубрат е определил за представител на Община Кубрат в СНЦ “Миг Завет - Кубрат“ – 

Шакир Шакир - служител при община Кубрат. 

Следва да се определи мандата му за гласуване в редовното Общо събрание  на 

СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“. 

В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, Общинският съвет – гр. Кубрат 
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Р  Е  Ш  И: 

1. Дава мандат за участие на Шакир Шакир – служител в Община Кубрат в 

Редовното общо събрание на СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“ на 29.05.2020г. 

/петък/ от 15:00ч. в гр. Завет, ул. “Лудогорие“ №19А, НЧ “Саморазвитие - 

1902“; 

2. За участие в редовното заседание на Общото събрание  упълномощеният 

представител, да се легитимира с настоящото решение пред СНЦ “МИГ 

Завет - Кубрат“, което изпълнява ролята на пълномощно и чрез документ 

за самоличност; 

3. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от 

дневния ред на редовното заседание  на Общото събрание да гласува със 

“ЗА“; 

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

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след 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 на жителите на Община 

Кубрат, 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 гласуването: „за”- 16 (шестнадесет), „против” - няма, 

„въздържал се” – 4 (четири). 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка пета от дневния ред е приета колеги. Преминаваме към 

точка шеста, която докладва господин Неби! Заповядайте! 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:  

Определяне на представител на община Кубрат в редовно годишно общо събрание 

на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград, както и 

неговият мандат за гласуване. 

 Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат  

Кметът на община Кубрат - Алкин Неби прочете предложението за решение. 

(Приложено е към настоящия протокол). 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, становища на 

комисиите… Господин Байрактаров – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси! 

Становища на постоянните комисии: 
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ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

По точка шеста членовете на комисията подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Комисията по координация, управление на 

стопанските дейности, общинска собственост и екология - Господин Мехмед! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ):  

По точка шест: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Господин Яхов нека да чуем становището и на 

вашата комисия! 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 

Становището на нашата постоянна комисия е: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, доктор Яхов! Комисията по законност, етика, 

обществен ред и местно самоуправление - госпожо Борисова! 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка шеста от дневния ред: Определяне на представител на община Кубрат в 

редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” - 

Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване, членовете на 

постоянната комисия подкрепят така направеното предложение за решение. 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви! Колеги, въпроси след разясненията на 

постоянните комисии, ако са възникнали? Желаещи за изказвания няма. Който е 

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

Проведе се гласуване. 

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 94 

    В деловодството на Община Кубрат  е постъпила покана  с вх.№ УД-02-19-

760/18.05.2020г., за  свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ „Св. Иван Рилски” - Разград” АД, гр. Разград,  което ще се състои на 

10.06.2020г.  от 11:00часа, в залата (библиотеката) на третия етаж на 
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административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул.“Коста Петров“ 

№ 2. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се 

проведе на 24.06.2020г. от 11:00ч.  на същото място  

Поканата е съобразена с изискванията на  чл.223, ал.3 от Търговския закон (ТЗ).  

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които 

се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се 

легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно. 

С поканата е определен следния дневен ред на редовното годишно Общо събрание на 

акционерите: 

1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от 

регистриран одитор.; 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 

им през 2019г.; 

4.Освобождаване от отговорност на д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги 

Кулишев-членове на съвета на директорите в предишни мандати.; 

5.Избор на регистриран одитор за 2020г.; 

6.Промяна в състава на съвета на директорите.; 

7.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

8.Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението. 

9.Промяна в капитала на дружеството. 

10.Промяна в устава на дружеството. 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от 

Търговския закон, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

1.Упълномощава Алкин Неби, да представлява община Кубрат в 

качеството й на акционер в МБАЛ „Св. Иван Рилски”- Разград” АД на редовното 

общо събрание на акционерите на дружеството на 10.06.2020 в 11.00 часа /а при 

липса на кворум на 24.06.2020г. от 11:00ч. /в залата (библиотеката) на третия етаж 

на административната сграда на лечебното заведение, в град Разград, ул. “Коста 

Петров“ № 2. 

 

2.При невъзможност на упълномощеният  представител по т.1 на Община 

Кубрат, същият да се замести от Мирослав Йорданов - зам.кмет на Община 

Кубрат. 

 

3. За участие в редовното общо събрание на акционерите, упълномощеният 

представител на община Кубрат, да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно и документ за самоличност. 

 

      4. Упълномощеният представител на община Кубрат по всички точки от 

дневния ред на общото събрание на акционерите да гласува със „ЗА“. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Кубрат и областния 

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

 

Резултати от гласуването: „за”- 20 (двадесет), „против”- няма, „въздържал 

се” – няма. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Точка шеста от дневния ред е приета колеги. Преминаваме към 

следваща точка от дневния ред - точка седма. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:  

Удостояване с награда „Зрелостник на годината“. 

        Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС - Кубрат 

Председателят на Общински съвет – гр. Кубрат – Хюсеин Юмеров прочете 

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

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, нека да чуем становища на комисиите по седма точка 

от дневния ред. Господин Байрактаров – Комисията по евроинтеграция, икономическо 

развитие, бюджет и финанси! 

Становища на постоянните комисии: 

ЕРХАН БАЙРАКТАРОВ (Прочете становището на КЕИРБФ): 

По седма точка всички единодушно гласуваха „за“: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря, господин Байрактаров! Господин Мехмед нека да 

чуем и вашето становище - Комисията по координация и управление на стопанските 

дейности, общинска собственост и екология! 

ОРХАН МЕХМЕД  (Прочете становището на ККУСДОСЕ): 

По точка седма от дневния ред членовете на комисията единодушно подкрепят 

така направеното предложение за решение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Доктор Яхов нека да чуем и вас - Комисията по 

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

понеже вие се събрахте /Комисията по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания (КСДОЗКСВ) на 19.05.2020г. от 

15:00 часа в сградата на общинската администрация /ет.2 стая №18/ разгледа 

постъпилите докладни и предложения от директорите на средните училища в гр. 

Кубрат/ за да определите сумите. Да, заповядайте! 

ИБРАХИМ ЯХОВ (Прочете становището на КСДОЗКСВ): 
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Нашата комисия след като се събра и разгледа направените докладни от 

директорите на средните училища в община Кубрат и взехме решение да се обявят 

предложените четирима за зрелостниците на годината – отличници на годината и 

допълнително ученици, които са се изявили в олимпиади, в спортни състезания, и 

ученици, които имат финансови затруднения от страна на родителите, деца, които 

са сираци също да бъдат подкрепени със съответните суми, които са в Протокола на 

нашата комисия – Протокол №5/19.05.2020г. 

От присъствалите: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, доктор Яхов! Госпожо Борисова нека да чуем и 

вашата комисия - Комисията по законност, етика, обществен ред и местно 

самоуправление! 

МАРИЕТА БОРИСОВА (Прочете становището на КЗЕОРМС): 

По точка седма от дневния ред: Удостояване с награда „Зрелостник на 

годината“, членовете на постоянната комисия подкрепят така направеното 

предложение за решение: 

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

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! Колеги, въпроси? Не виждам такива, който е 

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

Проведе се гласуване.  

Общинският съвет – Кубрат прие 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 95 

Съгласно утвърдена вече традиция, през месец май със завършване на учебните 

занятия за зрелостниците, директорите на средните училища на територията на община 

Кубрат предлагат за удостояване с награда „Зрелостник на годината“ ученици с 

отличен успех (6,00) по всички предмети в дипломата за завършено средно 

образование. 

Постъпило е предложение /докладна записка/ с вх.№УД-01-15-98/13.05.2020г. от 

директора на СУ„Христо Ботев” - гр. Кубрат за удостояване с награда „Зрелостник на 

годината” на: 

 

1. Айлин Мехмед.  

2. Арзу Ахмедова. 

3. Зеррин Неби. 

4. Синем Салим. 
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Съгласно чл.20, ал.4, т.4 от Наредба № 9 на Общински съвет - гр. Кубрат за 

символиката на община Кубрат има нормативно определен срок: “Наградата се връчва 

на 24 май“.  

Предвид гореизложеното и по предложение на Комисията по социални дейности, 

образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания и на основание чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15 и чл.20, ал. 4 от Наредба № 9 на Общински съвет за 

символиката на Община Кубрат, Общинският съвет – гр. Кубрат 

Р  Е  Ш  И: 

 1. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в 

размер на 300,00 /триста/ лв. - Айлин Мехмед – зрелостник от випуск 2020 година 

от СУ „Христо Ботев” - гр. Кубрат.  

2. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в размер на 

300,00 /триста/ лв. - Арзу Ахмедова – зрелостник от випуск 2020 година от СУ 

„Христо Ботев”, гр. Кубрат.  

3. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в размер на 

300,00 /триста/ лв. - Зеррин Неби – зрелостник от випуск 2020 година от СУ 

„Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

4. Удостоява с награда „Зрелостник на годината” и парична премия в размер на 

300,00 /триста/ лв. – Синем Салим – зрелостник от випуск 2020 година СУ „Христо 

Ботев”, гр. Кубрат. 

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

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на АПК. 

Резултати от гласуването: „за”- 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: С 20 /двадесет/ гласа „за“ точката е приета колеги, 

преминаваме към точка разни от дневния ред. 

 

Т. РАЗНИ 

 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Нека да започнем с това, което в началото повдигна господин 

Белинов във връзка с провеждането на комисии. Във връзка с предходната точка седма 

за свикването на комисията се обадихме ден по-рано, преди заседанието, защото 

наближаваше награждаването, пък по Наредба №9 на Общински съвет – гр. Кубрат за 

символиката на община Кубрат, комисията трябва да направи предложението и както 

записано е в ЗМСМА, общинските съветници са на разположение по всяко време да 

решават проблеми и да са в полза на своите съграждани. Понеже последното входирано 
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писмо от директора беше на 18.05.2020г. и събранието на комисията беше на 

19.05.2020г., която да е готова за дневния ред на 20.05.2020г. Всички се отзоваха, освен 

доктор Белинов и госпожа Маркова, поради съображения може би. Но като сте 

възпрепятстван не участвате. Не виждам пречка в това, да не може да участвате в 

определена комисия, както се случва редовно и с други колеги. А за второто: 

заседанията да са последния петък беше нали, така в предложението… В предходното 

заседание имахме корекции в Правилника на Общински съвет – гр. Кубрат и то беше 

качено в сайта на Общински съвет, не бяха постъпили никакви такива предложения, 

ако ще го правите има канален ред направете го, имаме деловодство в Общински съвет. 

Оформете го, входирайте, то ще бъде разгледано. Благодаря! Други въпроси колеги? 

Господин Бедиханов, заповядайте! 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Господин Председател, има постъпили сигнали от бизнеса, че 

не се спазва Решение №63/29.04.2020г. на Общинския съвет – Кубрат, а именно в т.2: 

да се освободят от заплащане на дължима такса потребителите на услуги по чл. 19 от 

Наредба №11 на Общински съвет – гр. Кубрат за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. Доколкото съм 

запознат човек от администрацията събира такса тротоарна площ за цял месец май. 

Запознати ли сте с това нещо? И защо, защо е  така, на какво се дължи? 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Аз не съм запознат. Кметът, ако…но събирането на такси е 

след тринадесети май. 

АЛКИН НЕБИ: Не съм запознат, но взехме решение по време на извънредното 

положение да се освободят от такси. Това означава, че до тринадесети май 2020г. не 

трябва да вземат такси. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Точно така! Те се събират тези такси за целият месец май. 

АЛКИН НЕБИ: При нас още такъв сигнал не е дошъл… 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Аз ви информирам.  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Конкретно име може ли да посочите? Да може да проверим и 

ние! Конкретно име от кого сме събрали пълна такса? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Лицето се казва Шакир Шакир, който събира… 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Не, не от кого сме събрали пълна такса?! 

АЛКИН НЕБИ: От кого сме събрали за един месец? 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Има сигнали… 
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АЛКИН НЕБИ: Сигнали… 

ШАКИР ШАКИР: Значи от всички се събира по половин такса за след тринадесети 

май. 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: Не сте събирали цяла такса от никого, така ли?  

ШАКИР ШАКИР: Не е цяла такса! Не е цяла, а половин такса… с колегата бях! 

Половин такса. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Други въпроси колеги в точка разни? Имате тази възможност, 

колкото и да не са депозирани в нашето деловодство… 

ОРХАН БЕДИХАНОВ: В тази връзка бих ви направил предложение предвид това че 

бизнесът в момента е наистина в патова ситуация, ако може този срок да се удължи до 

края на годината. Това не са кой знае колко средства за общината, но за бизнеса 

наистина е доста значителна сума. 

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Това без решение на Общински съвет няма как да стане! Ние 

сме направили определен разчет за предходното заседание, така че… 

АЛКИН НЕБИ: После пак ще питате тази улица защо е 50 /петдесет/ метра…а не 100 

/сто/ метра! Има си един определен бюджет, който сме го гласували. Ние изоставаме от 

този бюджет. Да дарим заплатите на съветниците тогава, да подпомогнем бизнеса!  

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, ако няма други въпроси, желаещи за изказване,   

закривам редовното заседание на общински съвет – Кубрат! Благодаря ви! 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

КУБРАТ:    /П/  

/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ / 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:               /п/ 

        / Елис Софта – Мехмед / 


