
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ 

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

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 5 

от проведено заседание на 13.02.2012 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

 

Относно: Кандидатстване за финансиране с проект: „Строителство и 

реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на град 

Кубрат и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води“ по 

процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 

екв.ж.“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 

Докладва: Р. Халилов - кмет на общината 

  
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 51 

 

С писмо изх. № 08-00-3085 от 30.06.2010 г. Управляващият орган (УО) на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, покани Община Кубрат да подаде 

проектно предложение по процедура BG161PO005/19/1.11/02/16 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 

е.ж.“, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

        Община Кубрат изготви проектно предложение отговарящо на „Изискванията за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС“ и след 

проведени консултации с договарящия орган, предстои издаване на становище от  УО 

на ОПОС, изискуем документ, съгласно поканата за кандидатстване по настоящата 

процедура. 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет - Кубрат  

 

Р  Е  Ш  И: 

 

     1. Община Кубрат да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с проект: „Строителство и реконструкция на вътрешната 

водопроводна и канализационна мрежа на град Кубрат и разширение на 

пречиствателна станция за отпадъчни води” по процедура 

BG161PO005/19/1.11/02/16  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 е.ж.“ по приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.      

     2. Собственият принос, недопустимите, присъщи и необходими за 

изпълнение на проекта и покриване на първоначалните допустими разходи по 



 
 

проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, Община Кубрат ще 

осигури чрез кредитиране от ФЛАГ.    

 

        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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

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

 

Резултати от поименното гласуване: „за” – 21, „против” – няма, „въздържал 

се” – няма.  

 

      

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

     НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ :         /п/   

 

               / д-р И. Яхов / 


