








  
2.Всички останали клаузи от основният договор да се запазят непроменени. 
 
3.Задължава кмета на общината въз основа на Решението на Общински 

съвет-Исперих да сключи договор за наем, който в тридневен срок от сключването 
му да предостави на Общински съвет – Исперих. 

 
4.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда  на 
Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 
       
         С цел кандидатстване на Община Исперих с проект -  “Реконструкция и            
рехабилитация на общински пътища в  община Исперих”,включващ ремонт на : 
          
           1. Общински път ІV - RAZ 2043  “Лудогорци - Старо селище”  от км. 0+000 до км. 0+890.39 
           2. Общински път ІV – RAZ 1045  “РП път ІІІ-205 - с. Йонково” от км. 0+000 до км. 0+565.94 
           3. Общински път ІV – RAZ 1040  “Свещари- Вазово- Райнино” II – ри етап от км 5+030 до км 
7+387 
           4. Общински път ІV – RAZ 1042 “Бърдоква – Лудогорци” от км 8+550 до км 10+363 
           5. Общински път ІV – RAZ 1042 “Граница община Исперих – Бърдоква” от км 7+012 до км 
7+848 
           6. Общински път ІV – RAZ 2047 “Печеница – Делчево” от км 0+000 до км 1+635 
           7. Общински път ІV – RAZ  2048 “Граница община Каолиново – Духовец” от км 2+629 до км 
4+123 
пред Министерството на земеделието и храните - Регионална разплащателна агенция по Наредба № 25 от 
29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 
“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 год. и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от 
ЗМСМА Общински съвет Исперих 

Р Е Ш И : 

      1. Общински съвет Исперих  ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проект  
        “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в  община Исперих”, включващ 
           1. Общински път ІV - RAZ 2043  “Лудогорци- Старо селище”  от км. 0+000 до км. 0+890.39 
           2. Общински път ІV – RAZ 1045  “РП път ІІІ-205 - с. Йонково” от км. 0+000 до км. 0+565.94 
           3. Общински път ІV – RAZ 1040  “Свещари- Вазово- Райнино” II – ри етап от км 5+030 до км 
7+387 
           4. Общински път ІV – RAZ 1042 “Бърдоква – Лудогорци” от км 8+550 до км 10+363 
           5. Общински път ІV – RAZ 1042 “Граница община Исперих – Бърдоква” от км 7+012 до км 7+848 
           6. Общински път ІV – RAZ 2047 “Печеница – Делчево” от км 0+000 до км 1+635 
           7. Общински път ІV – RAZ  2048 “Граница община Каолиново – Духовец” от км 2+629 до км 
4+123 
отговарят на приоритетите заложени в План за развитие на Община Исперих 2005-2013г. 
  по Приоритет ІІ –“Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобря-ване средата 
и условията на труд и живот”.  
      Цел 2.1. –“Изграждане на нова и подобряване на съществуваща инфраструктура”. 
      Подцел 2.1.1. –“Подобряване на пътна инфраструктура от и до общината, подобряване на общинска 
пътна инфраструктура и улична мрежа”. 
      Дейност 2.1.1.12. –“Текущи ремонти на общински пътища ІV-ти клас” 
       2. Дава съгласие за кандидатстване на Община Исперих с проект 
         “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в  община Исперих” 



           1. Общински път ІV - RAZ 2043  “Лудогорци- Старо селище”  от км. 0+000 до км. 0+890.39 
           2. Общински път ІV – RAZ 1045  “РП път ІІІ-205 - с. Йонково” от км. 0+000 до км. 0+565.94 
           3. Общински път ІV – RAZ 1040  “Свещари- Вазово- Райнино” II – ри етап от км 5+030 до км 
7+387 
           4. Общински път ІV – RAZ 1042 “Бърдоква – Лудогорци” от км 8+550 до км 10+363 
           5. Общински път ІV – RAZ 1042 “Граница община Исперих – Бърдоква” от км 7+012 до км 7+848 
           6. Общински път ІV – RAZ 2047 “Печеница – Делчево” от км 0+000 до км 1+635 
           7. Общински път ІV – RAZ  2048 “Граница община Каолиново – Духовец” от км 2+629 до км 
4+123       
пред Министерството на земеделието и храните - Регионална разплащателна агенция по Наредба № 25 от 
29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 
“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 год.  
       3. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме 
необходимите действия за кандидатстване с проект на общината.  
       4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
  Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред 
Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 110 
 

 Във връзка с даване на ход на заявление за отпускане на лична  / ОСВ / пенсия и на 
основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от Наредбата за пенсиониране и 
осигурителен стаж  
                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
  
            1. Алиосман Османов Дахилов – общински съветник в Общински съвет – Исперих /мандат 2007 
– 2011г./  за месеците октомври и ноември 2008г. да не получава възнаграждение за работата си  като 
общински съветник и за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии като е 
длъжен да посещава всички заседания на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е член 
през този период..  

 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда  на Административно процесуалния кодекс. 
                                                                             

 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                       на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                               / Бейсим Басри / 

 

        ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          

                                                                                                          / Къймет Ариф / 


	mandat_2007-2011-Reshenia_105-110-1
	mandat_2007-2011-Reshenia_105-110-2
	mandat_2007-2011-Reshenia_105-110-3
	mandat_2007-2011-Reshenia_105-110-4

