ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ
МАНДАТ 2019г. – 2023г.
=======================================================
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№ 12
От извънредно заседание на Общински съвет – Кубрат, проведено на 04.11.2020 г.
/сряда/ 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) във връзка с чл. 59 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация /Мандат 2019г.-2023г./.
Присъстваха: 20 общински съветници.
Отсъстваха: Миглена Андонова.
Присъстваха още: Алкин Неби - кмет на Община Кубрат, Мирослав Йорданов зам.-кмет на Община Кубрат, служители в общинска администрация, кметове на
кметства и медии.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ:
Добър ден на всички!
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаеми господин Кмет на Община Кубрат,
Уважаеми Заместник-кмет,
Уважаеми Кметове по населени места,
представители на общинска администрация и представители на медиите,
При кворум от двадесет общински съветници, откривам извънредното заседание на
Общински съвет – Кубрат, което е въз основа на дневен ред, касаеща една точка,
свързана с Възлагане изпълнението на обществена услуга „Патронажна грижа“, което
стартира от 08.11.2020г. и това налага, колеги провеждането на това извънредно
заседание по чл. 59 от нашият Правилник, както цитираме и в поканата. Въпроси,
колеги? Заповядайте, господин Бедиханов!
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ОРХАН БЕДИХАНОВ: Допълнителна точка към дневния ред предлагам.
Заседанията от тук до нова година да се провеждат онлайн.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Господин Бедиханов! В нашият Правилник чл. 59 /чл. 59 от
Правилника на ОбС – Кубрат: При събития, за които се налага спешно свикване
на общинския съвет, председателят на общинския съвет насрочва извънредно
заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда
заседанието, по негова инициатива или по искане на кмета на общината или на 1/3
от общинските съветници. В този случай не е необходимо уведомление с писмена
покана и спазване на седмодневния срок по чл.55. Уведомяването се извършва по
телефон и на посочен от общинския съветник електронен адрес в предходния ден./
гласи, че извънредни заседания се провеждат с конкретна точка, без други. Ще
направите такова предложение, входирайте и ще го имаме предвид. Заповядайте,
госпожо Борисова!
МАРИЕТА БОРИСОВА: Аз искам да кажа, сега тука има и други юристи нали, но
по спомен, мисля че имаше една промяна в ЗМСМА, именно за онлайн заседанията.
Обаче, те не бяха ли тогава, когато се обяви извънредно положение за цялата страна?
Това нещо мисля, че се прие даже в закона.
ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Следва да изготвим алгоритъм и методология, как да стане
това. Все пак ай ти /IT/ технологии и специалисти трябва да се включат. Това гласуване
не може да е по вайбър /VIBER/ или по друга система, а трябва да е с криптирана
връзка. Колеги, да се върнем в дневния ред, към извънредното заседание. Въпроси
относно точката и днешното събиране? Ако няма, предлагам да гласуваме дневния ред
с една точка. Който е съгласен, моля да гласува…(

Проведе се гласуване...

Общинският съвет - Кубрат, с 20 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” няма,
прие следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:

№
по
ред

1.

Предложение за решение

Вносител

Възлагане
изпълнението
на
обществена
услуга
„Патронажна грижа“, съгласно процедура BG05М9OР0012.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с Алкин Неби – Кмет
увреждания – компонент 4“, Оперативна програма на Община Кубрат
„Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година,
финансирана от ЕСФ.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря! „Против“ и „Въздържали се“ няма. Минаваме към
точката, по която докладва господин Неби. Заповядайте!

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Възлагане изпълнението на обществена услуга „Патронажна грижа“, съгласно
процедура BG05М9OР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – компонент 4“, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на община Кубрат.

АЛКИН НЕБИ: Благодаря! Уважаеми господин Председател на Общински съвет –
Кубрат, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми Заместник – кмет на община
Кубрат, Уважаеми Кметове по населени места, Уважаема администрация!
Кметът на община Кубрат – Алкин Неби прочете предложението за решение.
(Приложено е към настоящия протокол).

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодарим ви, господин Неби! Колеги, въпроси относно
точката, касаеща Възлагането на изпълнение на обществена услуга „Патронажна
грижа“ на стойност 63 725 /шестдесет и три хиляди седемстотин двадесет и пет/ лв.? Не
виждам въпроси. Гласуването е поименно, колеги …
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Проведе се поименно гласуване…

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и фамилия
Алисе Незирова
Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Ерхан Байрактаров
Ерхан Исметов
Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Имрен Кърмъзъ
Мариета Борисова
Миглена Андонова
Невин Мустафова
Нина Цонева
Орхан Мехмед
Орхан Бедиханов
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев
Юмгюл Кедик

Гласувал (а)
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Отсъства
За
З
За
За
За
За
За
За
За

Общинският съвет – Кубрат прие
Р Е Ш Е Н И Е № 144
В деловодството на Община Кубрат е постъпила е докладна записка от Ахмед
Камбер - Директор на ОП ”Социални услуги” гр. Кубрат с вх.№ УД-03-07214/30.10.2020г., относно: Възлагане изпълнението на обществена услуга „Патронажна
грижа“, съгласно процедура BG05М9OР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – компонент 4“, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.
Община Кубрат е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания - компонент 4” процедура BG05М9OР001-2.103 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4“, в размер на 63 725.76
лева. Със сключването на договора общината в качеството си на бенефициент,
самостоятелно възлага предоставянето на услугата «Патронажна грижа», която се
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определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), при спазване
изискванията на Решение на комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на
чл.106, параграф 2 от Договор за функциониране на Европейския съюз за държавната
помощ под формата на компенсация за обществена услуга , предоставена на
определени предприятия, натоварени с извършването на УОИИ (наричано Решението
или Решение 2012/21/ЕС).
Общинският съвет е органът, който по силата на нарочен акт (Решение на общински
съвет) може да определи по какъв ред ще предостави патронажната грижа и ще
осъществява контрол върху спазването на приетите от този орган нормативни и др.
правила.
Възлагането
на
УОИИ
се
извършва със
сключването
на
договор/заповед/наредба или друг акт за възлагане.
Срока за изпълнение на дейностите по компонент 4 на Допълнителното споразумение
№ 3 към Договор № BG05M9ОР001-2.040-0020-С0,1 стартира считано от 08.11.2020г.,
което налага предварително приемане и изпълнение на настоящите решения.
В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса на
потребителите ползватели на социалната услуга.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат,
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Кубрат, да възложи чрез Заповед,
изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-2.1030061 „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат компонент 4 “ на ОП „
Социални услуги” гр. Кубрат - второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
2. Упълномощава Кмета на Община Кубрат да извърши всички
последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.
3. Дава съгласие, да се допълни предмета на дейност раздел ІІІ чл.8 от
Правилника за дейността на специализирано звено Общинско предприятие за
Социални услуги” гр.Кубрат с текст „изпълнява услугата по патронажни грижи за
възрастни хора и лица с увреждания” по процедура BG05М9OР001-2.103
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4“, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година ,
финансирана от ЕСФ.
4. Дава съгласие финансираните от ОП „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.“ услуги по патронажна грижа одобрени за изпълнение по Договор
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BG05M9OP001-2.103-0061 от 08.11.2020 г. да се ползват от потребителите без
заплащане на такса.
5. С оглед на защитата на особено важни обществени интереси и
предоставяне на качествени услуги на територията на община Кубрат за жителите
й, Общинския съвет гр. Кубрат, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
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 срока по АПК пред Административен
съд Разград.
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”- 20 (двадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.

ХЮСЕИН ЮМЕРОВ: Благодаря ви, колеги. Единодушно с двадесет гласа „За“
точката е приета. Поради изчерпване на дневния ред, закривам извънредното 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 /
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