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Относно: Кандидатстване с проектно предложение „ Обединени различия –

интеграция и толерантност” по мярка BG05M20Р001-3.002  

„Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ 

Докладва: инж. Б. Исмаилов – кмет на Община Кубрат 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 90  

 

Отворена за кандидатстване с проектни предложения за получаване на 

безвъзвездна финансова помощ е мярка BG05M20Р001-3.002  „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“, по Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен 

растеж“2014-2020г. 

Община Кубрат е заинтересована да участва в конкурентния подбор на проектни 

предложения и подготвя необходимите документи за кандидатстване. Разписват се 

дейности, които ще допринесат за повишаване на капацитета в общината и ще имат 

пряк положителен ефект за интеграция на малцинствените групи. 

С оглед изискванията на програмата, съгласно насоките за кандидатстване,  е 

необходимо даване на принципно съгласие за подкрепа за подготвяното проектно 

предложение. Очакваната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100 % от 

подаваното проектно предложение. Партньори по проекта с работно заглавие: 

„Обединени различия – интеграция и толерантност” са: Професионална гимназия – 

гр.Кубрат, Основно училище „Христо Смирненски” – гр.Кубрат, Основно училище 

„Св.св.Кирил и Методий” – с.Сеслав, Основно училище „Никола Йонков Вапцаров”- 

с.Севар, Основно училище „Васил Левски” – с.Беловец, Основно училище 

„Св.Климент” – с.Юпер, СНЦ „Истър 2015” 

Срокът за подаване на проектните предложения по гореописаната мярка на 

оперативната програма е 29.04.2016г., което налага спешно разглеждане на настощата 

докалдна. Вземането на решение за подкрепа ще допринесе за пълнотата на подаваното 

проектно предложение, с което ще се увеличат и шансовета на Община Кубрат, 

подаденият проект да бъде по-високо оценен.  

В тази връзка и на основание чл.21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - гр. 

Кубрат   

 

 



Р Е Ш И: 

 

1.Изразява подкрепа за кандидатстване на ОБЩИНА КУБРАТ, област 

Разград по мярка Мярка BG05M20Р001-3.002  „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“ на Оперативна програма“Наука и образование за 

интелигентен растеж“2014-2020г., с проектно предложение: „Обединени различия 

– интеграция и толерантност” с партньори: Професионална гимназия – гр.Кубрат, 

Основно училище „Христо Смирненски” – гр.Кубрат, Основно училище 

„Св.св.Кирил и Методий” – с.Сеслав, Основно училище „Никола Йонков 

Вапцаров”- с.Севар, Основно училище „Васил Левски” – с.Беловец, Основно 

училище „Св.Климент” – с.Юпер, СНЦ „Истър 2015”  

 

2.Дава съгласие за реализация на проекта според изискванията на 

програмата и съгласно разписаните дейности.              

 

Настоящето 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” – 18 (осемнадесет), „против” – няма, „въздържал 

се” – няма. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      КУБРАТ:     /п/ 

          / Д-р Х. Карасюлейман / 


