
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

 

Относно: Изменение на Решение №430 от Протокол №43 от проведено заседание 

на Общински съвет–Кубрат на 29.06.2018г. относно кандидатстване с проектно 

предложение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 490 

           На 29.06.2018г. по предложение на кмета на Община Кубрат, Общински съвет-

Кубрат на проведено свое редовно заседание прие Решение №430 относно 

кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с наименование на 

проектното предложение „Доставка и монтаж на водогреен котел и обзавеждане на 

спални помещения и занималня в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав. 

           С проектното предложение се предвиждаше подмяна на наличния котел и 

обзавеждане на спални помещения и занималня в базата на ДГ „Първи юни“ с. Юпер, 

намираща се в село Сеслав. 

           Поради спешната необходимост от подмяна на котела, последният беше 

подменен с нов такъв, поради което се налага кметът на община Кубрат да внесе 

предложение за изменение на Решение №430/29.06.2018г. на Общински съвет-Кубрат, 

като се даде съгласие на Община Кубрат да кандидатства с проектно предложение за 

обзавеждане на спалните помещения и занималнята в базата на ДГ „Първи юни“ с. 

Юпер, намираща се в село Сеслав. 

             Предвид гореизложеното и 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. Изменя Решение №430 от Протокол №43 от проведено заседание на Общински 

съвет–Кубрат на 29.06.2018г. относно кандидатстване с проектно предложение 



 
 

по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, като дава съгласие на Община Кубрат да 

кандидатства с проектно предложение „Обзавеждане на спални помещения и 

занималня в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат“ по 

процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони,  в рамките на прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Обзавеждане на спални 

помещения и занималня в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община 

Кубрат“. 

3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

„Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - 

база в с. Сеслав, община Кубрат“, съответстват на Стратегическа цел 1: 

Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряващи благоприятни условия на 

живот, висока трудова заетост и производителност на труда, Приоритет 1: 

Укрепване на човешкия капитал, Специфична цел 2: Подобряване качеството на 

предоставяните услуги на територията на общината от Общинския план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

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

          Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването им, 

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 решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

 

Относно: Изменение на Решение №435 от Протокол №43 от проведено заседание 

на Общински съвет–Кубрат на 29.06.2018г. относно кандидатстване с проектно 

предложение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 491 

 

  На 29.06.2018г. по предложение на кмета на Община Кубрат Общински съвет-

Кубрат на проведено свое редовно заседание прие Решение №435 относно 

кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с наименование на 

проектното предложение „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане 

за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и 

закупуване на специализиран лек автомобил за нуждите на Общинско предприятие 

„Социални услуги“ гр. Кубрат“. 

  С проектното предложение се предвиждаше закупуване на специализирано 

транспортно средство за превоз на храна и за оборудване и/или обзавеждане на кухня 

на ДСП гр. Кубрат и на кухня на ДСП с. Севар. Поради специфичния характер на 

транспортното средство, е необходимо да се внесе изменение в заглавието на 

проектната предложение, както следва: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и 

обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж 

с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие 

„Социални услуги“ гр. Кубрат“.  

 Предвид гореизложеното и 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. Изменя Решение №435 от Протокол №43 от проведено заседание на 

Общински съвет–Кубрат на 29.06.2018г. относно кандидатстване с проектно 

предложение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, като дава съгласие на Община Кубрат да кандидатства с проектно предложение 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален 

патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на 

лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. 

Кубрат“ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони,  в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Доставка и монтаж на 

кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и 

Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за 

нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“. 

 3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в 

проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен 

социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на 

лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. 

Кубрат“, съответстват на Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена 

среда, осигуряващи благоприятни условия на живот, висока трудова заетост и 

производителност на труда, Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал, Специфична 

цел 2: Подобряване качеството на предоставяните услуги на територията на общината 

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

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

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

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, 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 решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 Резултати от гласуването: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

 

Относно: Изменение на Решение №436 от Протокол №43 от проведено заседание 

на Общински съвет–Кубрат на 29.06.2018г. относно кандидатстване с проектно 

предложение по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 492 

 

            На 29.06.2018г. по предложение на кмета на Община Кубрат Общински съвет-

Кубрат на проведено свое редовно заседание прие Решение №436 относно 

кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с наименование на 

проектното предложение „Изграждане и обзавеждане на сензорна зала, закупуване на 

лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа и изграждане на 

специализирана рампа за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат”.  

            С настоящото проектно предложение се предвиждаше изграждане, доставка на 

оборудване и обзавеждане на сензорна зала, закупуване на лек автомобил за 

предоставяне на мобилна социална работа и изграждане на специализирана рампа и по-

конкретно: 

- изграждане на зала за сензорна стимулация с необходимото специализирано 

оборудване с цел повишаване ефективността на предоставяните услуги за 

рехабилитация и интеграция на деца потребители на ЦОП – гр. Кубрат, лек 

автомобил за предоставяне на мобилна социална работа и изграждане на 

специализирана рампа. 

- подобряването на материалната база ще разшири спектъра на предоставяните 

социални услуги в ЦОП – гр. Кубрат, задоволяващи индивидуалните 

потребности на ползвателите и обезпечаващи техните възможности за 

справяне с трудностите, свързани с тяхната реинтеграция в общността. 



 
 

            След преглед на така направеното предложение се стигна до извод, че Община 

Кубрат е в състояние сама да изгради специализираната рампа за нуждите на ЦОП гр. 

Кубрат, като за целта има намерение да задели средства за финансиране от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2019г. и я включи в поименния си списък на 

капиталовите разходи за 2019г.  

           Предвид гореизложеното и 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. Изменя Решение №436 от Протокол №43 от проведено заседание на 

Общински съвет–Кубрат на 29.06.2018г. относно кандидатстване с проектно 

предложение по процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, 

МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони, като дава съгласие на Община Кубрат да кандидатства 

с проектно предложение „Изграждане и обзавеждане на сензорна зала и  

закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа 

за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат” по процедура за 

подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,  в рамките 

на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 

от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. 

2.  Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект 

„Изграждане и обзавеждане на сензорна зала и закупуване на лек 

автомобил за предоставяне на мобилна социална работа за нуждите на 

Център за обществена подкрепа гр. Кубрат”. 

3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

„Изграждане и обзавеждане на сензорна зала и закупуване на лек 

автомобил за предоставяне на мобилна социална работа за нуждите на 

Център за обществена подкрепа гр. Кубрат”, съответстват на 



 
 

Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, 

осигуряващи благоприятни условия на живот, висока трудова заетост и 

производителност на труда, Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал, 

Специфична цел 2: Подобряване качеството на предоставяните услуги на 

територията на общината от Общинския план за развитие на Община 

Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

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

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, 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 решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 
Относно: Кандидатстване с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на 

зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ по 

процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 493 

            Спортна зала – Кубрат  представлява звено към Община Кубрат и функционира 

от 2016г. Същата има изградена зала за силова подготовка, която се нуждае от 

оборудване и обзавеждане. Необходимо е да се закупят редица допълнителни уреди с 

оглед посрещане на нуждите на населението не само на територията на община 

Кубрат, но и от цялата страна. Необходимо е да се обзаведе и оборудва зала за силова 

подготовка, като доставките ще включат фитнес уреди от рода на скрипец, кросоувер, 

лежанка с лост, легпреса, машина за прасец, пътека за бягане, лост/огънат лост, гири, 

шведска стена, препятствия, топче за реакции, експандер за съпротивление, 

велоергометър и редица други. Във връзка с това и имайки предвид възможността да 

се кандидатства с проектно предложение по така обявената процедура за подбор на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в 

рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. кметът на община Кубрат отправя предложение за решение за 

кандидатстване с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на зала за 

силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“. 

             Предвид гореизложеното и 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. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства за финансиране по 

Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-

Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони,  в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., с проектно 

предложение „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в 

Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“.  

2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат“. 

3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат“, съответстват на Стратегическа цел 1: 

Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряващи благоприятни 

условия на живот, висока трудова заетост и производителност на труда, 

Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал, Специфична цел 3: 

Стимулиране развитието на културата и спорта чрез Мярка 1 

Модернизиране на съществуващата материална база за извършване на 

спортни и културни дейности и Мярка 2 Разширяване кръга на 

извършваните спортни и културни мероприятия от Общинския план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

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

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, 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 решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка пета от дневния ред 

 
Относно: Кандидатстване с проектно предложение „Доставка и монтаж на 

водогреен котел за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и ДГ „Пролет“ с. 

Севар“ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 494 

 

            На 20.09.2018г. в деловодството на Община Кубрат е постъпила докладна с Вх. 

№УД-03-07138 от г-н Зия Кючюков – Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар за 

закупуването и монтирането на нов котел за нуждите на училището. На 05.11.2018г. е 

постъпила и докладна записка от г-жа Ергюлер Али – Директор на Детска градина 

„Пролет“ с. Севар за реконструкция на отоплителната система. 

            ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и ДГ „Пролет“ с. Севар са към Функция 

„Образование“. С цел спазване на критериите и стандартите за материална база и 

подобряване на условията на живот и комфорта на децата е необходимо 

амортизираните и негодни за употреба машини и съоръжения да бъдат подменени с 

нови такива.  Във връзка с това и имайки предвид възможността да се кандидатства с 

проектно предложение по така обявената процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, в рамките на прилагане на подмярка 

19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. кметът на община Кубрат 

отправя предложение за решение за кандидатстване с проектно предложение 



 
 

„Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и 

ДГ „Пролет“ с. Севар“. 

             Предвид гореизложеното и 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. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства за финансиране по 

Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-

Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони,  в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., с проектно 

предложение „Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ОУ „Н. 

Й. Вапцаров“ с. Севар и ДГ „Пролет“ с. Севар“.  

2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Доставка 

и монтаж на водогреен котел за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и 

ДГ „Пролет“ с. Севар“. 

3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

„Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

с. Севар и ДГ „Пролет“ с. Севар“, съответстват на Стратегическа цел 1: 

Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряващи благоприятни 

условия на живот, висока трудова заетост и производителност на труда, 

Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал, Специфична цел 2: 

Подобряване качеството на предоставяните услуги на територията на 

общината от Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 

2014-2020 г. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

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

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, 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 решенията. Разпореждането за допускане на 



 
 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 
Относно: Предоставяне за управление на общински имот – публична общинска 

собственост 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 495 

 С договор № Ф-152018 за безвъзмездно прехвърляне на недвижим имот-частна 

държавна собственост в собственост на община Кубрат, за осъществяване на 

образователни цели, държавата представлявана от Областния управител на област 

Разград , на основание  чл.54 от Закона за държавната собственост и Решение № 583 от 

17.08.2018г. на Министерския съвет е прехвърлил правото на собственост върху 

недвижим имот с административен адрес гр.Кубрат, община Кубрат, област Разград, 

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 13, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 

40422.505.1189, с площ от 15 639 кв.м. трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование,  и 

построените в него сгради: 

1. двуетажна сграда за образование с ид.40422.505.1189.1 със ЗП 567кв.м 

2. триетажна сграда за образование с ид.40422.505.1189.2 със ЗП 993кв.м 

3. двуетажна сграда за образование с ид.40422.505.1189.3 със ЗП 1 409 кв.м 

4. двуетажна сграда за образование с ид.40422.505.1189.4 със ЗП 626кв.м 

5. едноетажна сграда за образование с ид.40422.505.1189.5 със ЗП 159  кв.м. 

6. едноетажна сграда за образование с ид.40422.505.1189.6 със ЗП 42 кв.м 

7. едноетажна сграда хангар (депо) с ид.40422.505.1189.7 със ЗП 51 кв.м. 

8. едноетажна селскостопанска сграда с ид.40422.505.1189.8 със ЗП 7 кв.м 

 На основание чл.7, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост, чл.302, ал.1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с Договор № Ф-

152018 между държавата и община Кубрат е съставен АПОС № 6731 от 29.10.2018г., 

вписан под вх.рег.№ 2773 от 30.10.2018г., акт № 49, том 10, дело № 1902 имотна 

партида 44207 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост 

имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление 

на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. 

 Воден от горните мотиви и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 

от ЗОС, Общински съвет Кубрат 

 Р Е Ш И: 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление на Професионална гимназия Кубрат, 

БУЛСТАТ 000499336, застроен поземлен имот с идентификатор 40422.505.1189 



 
 

(четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда 

сто осемдесет и девет) в  гр.Кубрат, с площ от 15 639 кв.м. (петнадесет хиляди 

шестстотин тридесет и девет) трайно предназначение на територията: Урбанизирана; 

начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование,  и построените в него 

сгради: 

1. сграда за образование с ид.40422.505.1189.1 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, 

точка,едно), ЗП 567(петстотин шестдесет и седем) кв.м., двуетажна, масивна, построена 

1980г. 

2. сграда за образование с ид.40422.505.1189.2 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, две), 

ЗП 993(деветстотин деветдесет и три) кв.м., триетажна, масивна, построена 1980г. 

3. сграда за образование с ид.40422.505.1189.3 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, три), 

ЗП 1 409(хиляда четиристотин и девет) кв.м., двуетажна, масивна, построена 1980г. 

4. сграда за образование с ид.40422.505.1189.4 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, 

четири), ЗП 626(шестстотин двадесет и шест) кв.м., двуетажна, масивна, построена 

1980г. 

5. сграда за образование с ид.40422.505.1189.5 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, пет), 

ЗП 159 (сто петдесет и девет) кв.м., едноетажна, масивна, построена 1980г. 

6. сграда за образование с ид.40422.505.1189.6 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, 

шест), ЗП 42 (четиридесет и два) кв.м., едноетажна, масивна, построена 1980г. 

7. сграда хангар (депо) с ид.40422.505.1189.7 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, 

седем), ЗП 51 (петдесет и един) кв.м., едноетажна, масивна, построена 1980г. 

8. Селскостопанска сграда с ид.40422.505.1189.8 (четиридесет хиляди четиристотин 

двадесет и две, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто осемдесет и девет, точка, 

осем), ЗП 7 (седем) кв.м., едноетажна, полумасивна, построена 1980г. 

описан в  Акт за публична общинска собственост № 6731 от 29.10.2018г.  

2. Задължава кмета на община Кубрат да издаде заповед за предоставяне на 

общинския имот за безвъзмездно управление  на Професионална гимназия Кубрат. 

Обекта да се предаде с протокол – опис. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областен 

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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка седма от дневния ред 

 
Относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин 

върху част от поземлен имот № 000177 в землището на с.Тертер. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на общината 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 496 

 В Община Кубрат е постъпила Молба с Вх.№ СД-03-03-64/20.09.2018 г. от 

Даниел Станков Димитров с искане за предоставяне на терен за устройване на 

постоянен пчелин за срок от 10 години в имот № 000177 в землището на с.Тертер. 

Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството (ЗП), пчелните семейства 

могат да се настаняват върху земеделски земи общинска собственост, като 

устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства, общината 

учредява право на ползване, при условията регламентирани в чл.13 от същия закон. 

 Даниел Станков Димитров е собственик на животновъден обект „Пчелин“ , в 

който към момента се отглеждат 218 бр. пчелни семейства, съгласно представено копие 

от Удостоверение за регистрация № 737/22.05.2018 г. от ОДБХ - Ловеч с 

регистрационен номер 5554-0059 и ветеринарно медицински дневник на пчелина, с 

което е изпълнено условието на чл.11, ал.2 и чл.13 от Закона за пчеларството (ЗП) .  

Изискването на чл. 13. ал.1 от ЗП е, че право на ползване може да се учреди в 

полза на заявителя, когато в района в радиус от 2,5 км, не са настанени повече от 50 

броя пчелни семейства. От направена справка в Регистър на пчелините в България към 

БАБХ е видно, че има регистрирани 2/два/ постоянни пчелина в с.Тертер и 4/четири/ в 

с.Мъдрево. Всички те са устроени на по-вече от 2,5 км. от искания от заявителя  част от 

имот.  

Съгласно изискването на чл.15, т. 3 от ЗП постоянни и временни пчелини не се 

устройват на разстояние не по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни 

пчелини за производство на племенни пчелни майки.  Община Кубрат има сключен 

договор  с Найден Георгиев Неделчев за учредяване право на ползване върху недвижим 

имот –частна общинска собственост с № 000016 в землището на с.Тертер, в който е 

регистриран репродуктивен пчелин за производство на племенни пчелни майки. 

В разпоредбата на чл.12, т.1 от НАРЕДБА № 47 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ 

ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ (РОЯЦИ) И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР 

указва, че производството на племенни майки се извършва, ако е налице изолация от 

съседни пчелини, в т. ч. на оплодните пунктове, не по-малка от 5 km или има 

възможности за създаване на такава чрез подмяна на майките в района. 

В този случай единствената възможност Община Кубрат да предостави исканото 

право на ползване на заявителя е само при условие, че същият се задължи за 

следващата стопанска 2018/2019 година да подмени пчелните майки с такива, които са 



 
 

със сертификат от Българска пчеларска развъдна асоциация /БПРА/ отговарящи на 

района в зоната на изолация. 

За имот с номер 000177 в землището на с.Тертер с НТП “нива“, с площ 73,985 

дка, е съставен АЧОС № 4844 от 29.07.2017 вписан под № 61, том10, вх.рег.№ 2529 от 

05.08.2014г., дело 1837, стр.31092 на Служба по вписванията гр.Кубрат. 

Във връзка с приложението на специалния закон (Закон за пчеларството), чл.39, 

ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предвижда в случаите, когато лицата, 

на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява 

без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на 

общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. Срокът на 

правото на ползване се определя от  общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 

/ десет/ години. 

Господин Димитров желае да ползва само 5 дка от имот с номер 000177 в 

с.Тертер, като са целта е предоставил и схема с координати на исканата част. 

Актуалната пазарна оценка на правото на ползване за 10 години за 5 дка, 

определена по чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост от лицензиран оценител 

Невена Найденова-Ненова със сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 

810100049 от 01.12.2010г. е в размер на 4464,00лв. Данъчната оценка на правото на 

ползване за 10 години върху 5,000 дка от искания имот е в размер на 2547,60лв., 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от приложение № 2 към ЗМДТ, 

издадено от Община Кубрат. 

 Воден от горните мотиви и 

1. 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  

Р Е Ш И: 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Кубрат за 2018 г. приета с Решение № 364 по Протокол № 36 от 

22.01.2018г, допълнена с Решение № 416 по Протокол № 42/22.05.2018г. и Решение № 

466 по Протокол № 46/25.09.2018г. като включва в  

раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО 

НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ 

НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ,  

 

БУКВА „В“  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КУБРАТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ 

ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ: 

 

Част от имот с номер 000177 в землището на с.Тертер с ЕКАТТЕ 72337, 

общ.Кубрат, целият с площ 73,985 дка, с НТП: нива 

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.39, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.11,ал.2  и чл.12 от Закона за пчеларството и чл.39, ал.2 от Наредба №4 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост Общинският съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 



 
 

2.1. Дава съгласие за учредявяне на възмездно право на ползване за разполагане 

на постоянен пчелин, без търг или конкурс на Даниел Станков Димитров, с постоянен 

адрес с.Тепава, ул.Васил Левски № 6, общ.Ловеч, обл.Ловеч, върху 5,000 (пет) дка  от 

имот частна общинска собственост с номер 000177 ( нула нула нула едно седем седем) 

в землището на с.Тертер с ЕКАТЕЕ 72337, общ.Кубрат, местност „ТЕТЕРЛИК ЗАД 

ГОРА“, целият с площ 73,985 дка с начин на трайно ползване: нива, категория на 

земята при неполивни условия:четвърта; при съседи: № 000187 пасище, мера на 

Община Кубрат, № 000167 кариера-чакъл на държавата, № 000259 полски път на 

Община Кубрат. 

Учреденото право на ползване се учредява при условие, че Даниел Станков 

Димитров подмени за следващата стопанска 2018/2019 година пчелните си майки с 

такива, които са сертифицирани от Българска пчеларска развъдна асоциация /БПРА/ 

отговарящи на района в зоната на изолация, съгласно чл.12, т.1 от НАРЕДБА № 47 ОТ 

11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА 

ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ (РОЯЦИ) И РЕДА ЗА 

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР. 

2.2. Определя десетгодишен срок за право на ползването на имота по т.2.1 , 

срещу сумата от 4464,00 лв. (четири хиляди четиристотин шестдесет и четири лева), 

платима на десет равни годишни вноски. 

   2.3. Годишната цена на правото на ползване по договора да се актуализира 

ежегодно с отчетения положителен индекс  на инфлация  за предходната година, 

отчетен от НСИ. 

   2.4.  Упълномощава Кмета  на Общината да издаде заповед и да сключи договор 

за учредяване право на ползване с Даниел Станков Димитров.   

  

Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и на 

областния управител на Област Разград в 7-двевен срок от приемането им. 

 Настоящите решения подлежат на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд –Разград. 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – 

няма, „въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 

  



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 48 

от проведено заседание на 22.11.2018 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

 

Относно: Кандидатстване с проектно предложение „Кубрат древен и млад – да 

пренесем традициите през времето“, по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-

19.060, на „Местна инициативна група Завет-Кубрат“, по мярка 19.2-05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и 

природа” Мярка, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента, финансирани от ЕЗФРСР. 

Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 497 

 

  „Местна инициативна група Завет-Кубрат“ е обявила прием на проектни 

предложения с краен срок на кандидатстване 31.12.2018 година по мярка 19.2-05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. 

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на природните ресурси и 

културно-историческото наследство на територията на общините Завет и Кубрат. Ще 

се насърчи създаването на партньорства и постигане на взаимодействие между местни 

организации за изпълнение на дейности в областта на: опазване и възстановяване на 

природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на 

материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции 

и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на 

проектите.   

Ще бъдат подпомогнати проекти, които допринасят за съхраняването и 

развитието на селското природно богатство, културно наследство и укрепване на 

селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените 

места от територията на община Завет или община Кубрат. 

 Община Кубрат е допустим кандидат по мярката и предвид гореизложеното, и 

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. Дава съгласие Община Кубрат да кандидатства за финансиране по 

Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 



 
 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060, на МИГ Завет-

Кубрат, по мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа” от мярка, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстваща на целите на 

регламента, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони с проектно предложение „Кубрат древен и млад – да 

пренесем традициите през времето“. 

2. Упълномощава кмета на Община Кубрат да предприеме всички 

необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Кубрат 

древен и млад – да пренесем традициите през времето“. 

3. Общински съвет – Кубрат удостоверява, че дейностите, включени в проект 

„Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“, 

съответстват на Стратегическа цел  2: Постигане на балансиран и устойчив 

икономически растеж чрез ефективно и рационално използване на 

местните ресурси, Приоритет 3: Съхраняване на културно-историческото 

наследство и развитие на туризма, Специфична цел 2: Опазване на 

природното и културно-историческо наследство, от Общинския план за 

развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. 

 

          Настоящите решения да бъдат изпратени до кмета на Община Кубрат и областния 

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

           Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им, 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 решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 Резултати от гласуването: „за” – 17 (седемнадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Хюсеин Юмеров / 


