ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2015г. – 2019г.
=================================

П Р О Т О К О Л
№ 41
ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ,
ПРОВЕДЕНО НА 04.05.2018 ГОДИНА

Май 2018 г.
гр. Кубрат

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ
======================================================

П

Р О

Т О

К О Л

№ 41
От заседание на Общинския съвет – Кубрат, проведено на 04.05.2018г. в 10:00
часа в Ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891” гр. Кубрат, свикано
съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл. 59 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Присъстваха: 18 общински съветници.
Отсъстващи: Майрам Апти, Павлин Петров и Хамза Чакър.
Присъстваха още: г-н Алкин Неби – кмет на Община Кубрат, г-н Орхан Мехмед,
г-жа Женифер Пойраз – зам.-кметове на Община Кубрат, г-жа Наргис Басри - секретар
на Община Кубрат, кметове на кметства, директори на дирекции, началници на отдели,
служители на Общинска администрация – Кубрат, членове на пенсионерски клуб
“Просвещение“ гр. Кубрат, граждани, медии и други.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми заместник-кметове,
Уважаеми секретар на Община Кубрат,
Дами и господа служители на общинска администрация,
Уважаеми кметове по населени места,
Уважаеми колеги – общински съветници,
При наличие на кворум, откривам второто за годината извънредно заседание на
Общински съвет – Кубрат, както във Вашите покани е упоменато в предварителният
дневен ред е свързан с възникналия проблем на територията на община Кубрат, относно
сметосъбирането и сметоизвозването в частност с договор сключен на 27.08.2015г.
Колеги, имате ли допълнения относно дневния ред? Не виждам такива. Предлагам да
гласуваме така предложения дневен ред с вдигане на ръка. Който е „за“ моля да гласува!
Благодаря Ви!
Проведе се гласуване.
Общинският съвет - Кубрат, с 18 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” –
няма, прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
№
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Предложение за решение

Вносител

1.

Възлагане на кмета на община Кубрат да предприеме
спешни и неотложни действия за разрешаване на
възникналия проблем във връзка със сметосъбирането и
сметоизвозването – събиране и транспортиране на
отпадъците от специализираните съдове за смет тип
„Бобър 1,1 м3”, намиращи се на територията на община
Кубрат, до Регионално депо – Разград с оглед на защита Хюсеин Юмеров –
на обществения интерес и степента на засягане на Председател на ОбС
обществените отношения, което при настъпилото трайно
повишение
на
температурите
е
свързано
с
непосредственото застрашаване живота и здравето на
хората и околната среда, до момента на прекратяване на
Договор за обществена поръчка №150 от 27.08.2015г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Възлагане на кмета на община Кубрат да предприеме спешни и неотложни действия
за разрешаване на възникналия проблем във връзка със сметосъбирането и
сметоизвозването – събиране и транспортиране на отпадъците от специализираните
съдове за смет тип „Бобър 1,1 м3”, намиращи се на територията на община Кубрат,
до Регионално депо – Разград с оглед на защита на обществения интерес и степента
на засягане на обществените отношения, което при настъпилото трайно повишение
на температурите е свързано с непосредственото застрашаване живота и здравето на
хората и околната среда, до момента на прекратяване на Договор за обществена
поръчка №150 от 27.08.2015г.
Докладва: Хюсеин Юмеров – Председател на ОбС
Хюсеин Юмеров прочете предложението за решение. (Приложено е към настоящия
протокол).
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Колеги, желаещи за изказване, въпроси? Заповядайте, д-р
Карасюлейман!
Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Благодаря! Ние разбира се от групата
„Бъдеще за Кубрат“ ще гласуваме „за“ това, кмета на общината да си върши работата.
Защото това предлага. Искаме само малко конкретни разяснения. Под това витиевато и
общо понятие „спешни и неотложни действия“ какво имате предвид? Бихме се радвали,
ако решението беше за създаване на общинско предприятие „Чистота“, каквото имаше и
закрихме по времето на ПП „ДПС“. Нова обществена поръчка? Какво точно касае
„спешни и неотложни“? Това е първият въпрос. Вторият въпрос: тези „спешни и
неотложни“ мерки и някои други камиони, които чистят общината в момента, в рамките
на тези 12 000 лева на месец ли ще бъдат? Тоест в гласуваната план-сметка остава ли
сумата или „спешни и неотложни“ предвижда и увеличаване на тази сума? Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви! Кмете, заповядайте за отговор!
АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми, г-н Председател, уважаеми заместниккметове, уважаеми съветници, уважаеми граждани... Предвид създалата се ситуация

„спешни и неотложни“ означава, че този боклук трябва да се извози. Ние като община
Кубрат не сме съгласни с твърдението на фирмата изпълнител да обслужва само 100
контейнера, другите 800 да си ги приберем. Аз разбирам напълно гражданите на Кубрат и
тяхното недоволство, защото те са коректни, плащат си данъците и ние като Община
трябва да изхвърлим тази смет. А за общинско предприятие, както знаете много добре,
нашата идея е, винаги е била, да имаме общинско предприятие. Но не е момента на
извънредна сесия да приемем решение за създаване на общинско предприятие, защото има
Правилник, с който съветниците трябва да се запознаят, а за 24 часа ще претупаме нещата.
Прекратяването на договора ще ни даде възможност за създаване на общинско
предприятие. Там ще може да си назначим шофьори, работници и където имаме вина да
бъдем виновни ние. Не да прехвърляме вината на други. Имам уверението на колегите от
всички общини, че ще помогнат със сметоизвозването. По план-сметката за 12 000 лв.,
много добре знаете, Сметна палата проверяват точно това. Няма да надхвърлим 12 000 лв.
и ако се наложи ще вземем решение от общински съвет. Защо се предизвика всичко това?
Фирмата изпълнител има договор от 2015 година за 40 816 лв. на месец без ДДС. Годишно
това е над 500 000 лв., които вярвайте ми съграждани, ние не може да ги съберем от такса
битови отпадъци. Като не можем да ги съберем, започваме да ги субсидираме от други
наши средства, било от продажби на земи, било от продажби на гори...и дофинансираме
тази сума. Община Кубрат не е толкова богата. По справките си личи, че всичките заводи
в района на община Кубрат имат задължения, всичките... И почти не остават пари за
влагане в инфраструктура, в детски площадки, независимо за какво, почти не остават
пари. 2016 година Общинският съвет е приел нова план-сметка откъдето самата сума се
намалява на 32 800 лв. месечно без ДДС. 2018 година намалихме тази план-сметка на
12 000 лв. Фирмата изпълнител не е съгласна, но в договора пише 40 816 лв.
представляваща 1/12 част от план-сметката от 2015г., която ежегодно се коригира от
Общински съвет. Тази криза именно възлиза от тази ситуация, че фирмата не е съгласна,
че ние не сме съгласни с 40 816. Януари и Февруари имаме пусната фактура за 12 000 лв.
Февруари анулира фактурите за 12 000 лв., пусна за 40 816 лв. За март месец нямаме
фактура. Имаме частично плащане за януари. Да, ние не отричаме, че трябва да му
платим, но никъде в договора няма срок на плащане. Партньори сме и с „Наркооп“
имахме два месеца задължения, тя не е спряла да работи, не е спряла да зарежда детските
градини. Когато имаш договор, трябва да работиш колегиално. Не можеш да извиваш
ръце и да кажеш „Аз 100 контейнера ще чистя, другите 800 не ме интересуват“. И аз искам
едно разбиране от гражданите и благодаря за тяхното присъствие. Бъдете сигурни, че
това, което правим и се мъчим да правим е за гражданите на община Кубрат. За нас тази
сума и този договор са непосилни. Ще направя всичко възможно да изчистим общината с
риск да поема и лична персонална глоба. Имайки договор с тази фирма, да наема друга.
Това го поемам. И запознатите знаят много добре, глобите са солени, но общината
заслужава това. Да не се връщаме назад в годините какво можело и какво не можело да се
направи. Както казах идеята ни е общинско предприятие. Да няма спекулации, че този
общински съветник искал да вземе сметоизвозването, този бизнесмен искал да вземе
транспортирането, няма да го позволим това. Всичките общини около нас си имат
общинско предприятие и се справят сами. Не е редно и морално ние да си правим боклука,
някой друг да ни го чисти. Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим Ви, г-н Кмет!
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Г-н Председател, искам думата.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Д-р Яхов, заповядайте за отговор.
Д-Р ИБРАХИМ ЯХОВ: Като говорител на групата съветници от ПП „Движението
на права и свободи“: ще отговоря на д-р Карасюлейман. Каза: „По време за Движението
на права и свободи“. Първото управление, когато Движението за права и свободи дойде в
община Кубрат, наистина тогава ситуацията беше такава. С разпоредбите от горе
навсякъде тези общински предприятия, които бяха трябваше да се отдадат чрез
обществени поръчки на външни извозвачи. Във всички общини вие знаете по това време,
Разград се чисти от „Шеле“, а Исперих и всичките общини се чистеха от такива фирми,
които се занимаваха само с тази специфична работа. Но в последствие се видя и ние сме
виждали, че наистина този начин на чистене от външни е начин за извиване на ръцете на
този, на когото трябва да изхвърлиш боклука. Това докара други общини преди нас да
направят така, че да си направят общински предприятия за чистене. Но договорните
отношения, които са в момента ни възспират от това. Именно от тази гледна точка всички
съветници от нашата група сме „за“ това, което предлагате в момента да се прекрати този
договор, който е непосилен за общината. Защото хората в общината намаляват, а боклука
с цените се увеличава. Няма как да стане тази работа. Благодаря!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим на д-р Яхов. Колеги, друг иска ли да вземе
отношение? Заповядайте, д-р Карасюлейман!
Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Благодаря! Д-р Яхов е прав така или иначе.
И аз бях прав за управлението на ПП „ДПС“. Бих се радвал, но по някакъв начин
разберете ме, персоналните глоби пак ще бъдат на името на кмета. Не може да изчистим
нашата община за 12 000 лв. на месец, независимо кой е. И общинско предприятие да
създадем, това ще бъде по-скъпо. Ще остане в протокола, ако някъде има сметища,
снимковия материал от нас. Защото за 12 000 лв. този боклук не може да отиде до
Регионално депо – Разград. Замислете се!
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Г-н Карасюлейман, план-сметката за тази година е
изчислена без печалба. Тя е сметната евентуално ако Община Кубрат извършва тази
услуга, сметнато е до Регионално депо с предполагаем тонаж, не завишен, както е в
момента. Тази сума стига, вярвайте ми.
Д-Р ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАН: Община Кубрат тази година няма да
извършва тази услуга, вярвайте ми.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Добре, когато предстои този момент ще го обсъдим
наново, ще приемем може би нова план-сметка, в която ще участвате Вие, в комисии ще
го дискутираме... Други колеги искат ли да се изкажат по въпроса? Не виждам такива. Да
преминем в режим на гласуване. Който е „за“ покрепянето на това предложение за
решение, моля да гласува с вдигане на ръка...
Проведе се гласуване.
Общинският съвет – Кубрат прие

Р Е Ш Е Н И Е № 410
По силата на сключения Договор № 150 от 27.08.2015 година, в качеството на
Изпълнител, фирма „Еко 2015” ЕООД има задължението да извършва сметосъбиране,
сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Кубрат до
Регионално депо за неопасни отпадъци в град Разград.
С Писмено изявление с вх. № УД-01-013-42 от 25.04.2018 година, фирма „Еко 2015”
ЕООД изрично уведомява Общински съвет-Кубрат, че на основание член 4, ал. 1, т. 9 от
договора, считано от 24.04.2018 година, въвежда едностранно „адекватизиране“ на
извършваната услуга, чрез ограничено обслужване по Ваша преценка на 100 броя
контейнери, до вземане на законно решение по член 8, ал. 4 от ЗМДТ.
В Договор №150, сключен на 27.08.2015г., не е посочен броят на съдовете за
твърди битови отпадъци, които следва да обслужва фирма „Еко 2015” ЕООД. Също
така липсват и единични цени както за количество събран и извозен отпадък, така и
за брой обслужен съд за битови отпадъци. В договора изрично е записано, че фирмата има
задължението да изпълни дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди
битови отпадъци до регионалното депо, като осигури за целта персонал, превозни
средства и специализирани машини, а не да обслужва определен брой и вид на
съдовете за смет. По договор фирмата е задължена да спазва и минималната честота на
събиране на отпадъците, посочена в договора.
Отделно от това, но в пряка връзка с него е обстоятелството, че в Общинската
администрация започнаха да постъпват сигнали от граждани и кметове на населените
места на територията на община Кубрат за констатирани нарушения, изразяващи се в
нередовно сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на
съответните населени места, както и укоримото бездействие за това, че използваните
съдове за битови отпадъци системно не се обеззаразяват.
Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за управление на отпадъците кметът на общината
организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна
територия. Кметът на общината отговаря за събирането на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им. Също така той е длъжен да осигури непрекъснатост на
събирането и транспортирането на битовите отпадъци до депата.
Комисия, назначена със Заповед №293/30.04.2018г. на кмета на община Кубрат на
основание чл.112 от Закона за управление на отпадъците, е констатирала, че съдовете за
битови отпадъци са препълнени. Приложен е и снимков материал към констативния
протокол от 30.04.2018г.
Посоченото по-горе налага необходимостта от предприемане на спешни и неотложни
действия, породени от настъпване на изключителни обстоятелства с оглед на защита на
обществения интерес и степента на засягане на обществените отношения, което при
настъпилото трайно повишение на температурите е свързано с
непосредственото
застрашаване живота и здравето на хората и околната среда.
На основание на чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.5, ал.2 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет-Кубрат, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
1. Възлага на кмета на община Кубрат да предприеме спешни и неотложни
действия за разрешаване на възникналия проблем във връзка със
сметосъбирането и сметоизвозването – събиране и транспортиране на

отпадъците от специализираните съдове за смет тип „Бобър 1,1 м3”,
намиращи се на територията на община Кубрат, до Регионално депо –
Разград с оглед на защита на обществения интерес и степента на засягане
на обществените отношения, което при настъпилото трайно повишение на
температурите е свързано с непосредственото застрашаване живота и
здравето на хората и околната среда, до момента на прекратяване на
Договор за обществена поръчка №150 от 27.08.2015г.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
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 гласуването: „за” – 18 (осемнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
При изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ:
/П/
/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ /
гр. Кубрат
04.05.2018г.

ПРОТОКОЛИСТ: ............/п/................
/ Х. Топал /

