
 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                     
                                                       
                                                        
                                                       ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

 от заседание на Общински съвет - Исперих  
ПРОТОКОЛ  № 26/29.06.2009 г. 

                                                                                                                         
 
  РЕШЕНИЕ: 
       № 157 

Предвид  внесено в Разплащателна агенция Разград проектно предложение с Идентификационен 
номер 17/322/00023 “Рехабилитация на обществени зелени площи в град Исперих” по мярка “Обновяване 
и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., в 
изпълнение на предписанията по писмо от ДФ “Земеделие”, Разплащателна агенция, с  № 01-0800/695 от 
1906.2009г., относно пропуск в  Решение №84/26.09.2008г.  на Общински съвет Исперих и на основание 
чл.4, ал.1,т.1 и чл.15, ал.2 от Наредба 24 от   29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места”” от програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007-20013 г. Издадена от Министъра на земеделието и 
храните и на основание чл. 21, ал. 1, и т.12, чл.21, ал.2от ЗМСМА,    

        
       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
                                  РЕШИ: 

 
1. Декларира, че  дейността “Благоустрояване на бул. “Шести септември” кв.28 по проект 
“Рехабилитация на обществени зелени площи в град Исперих”, отговаря на приоритетите, 
заложени в План за развитие на община Исперих: 
Приоритет II – Повишаване качеството на живот на населението  на общината, подобряване средата и 
условията на труд и живот 
Цел 2.3 – Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси 
Подцел 2.3.3 – Подобряване състоянието на градската среда, спортна инфраструктура, зони за отдих на 
населението на общината и обредни места 
Дейност 2.3.3.13 – Благоустрояване на бул. “Шести септември” – град Исперих 
 
2. Дава съгласие за кандидатстване на община Исперих с проект  “Рехабилитация на обществени 
зелени площи в град Исперих”, включващ дейността “Благоустрояване на бул. “Шести 
септември” кв.28 
 
3.  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 съобщаването му пред 
Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
 
        
                                                                       Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                             № 158  

Предвид факта, че Община Исперих отговаря на условията по  Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009г., като покрива 
показателите по чл.3, т.1, т.2, т.3 и т.5 от същата,  във връзка с ПМС №115, в сила от 26.05.2009г.  и 
разпоредбите на   чл.5, ал.1 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с 



обективен структурен дефицит през 2009г. и на основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА 
       
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
                                  РЕШИ: 

1.Приема Програма за ограничаване на структурния дефицит на община Исперих през 2009г.; 
 
2.На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА 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 пред Административен съд Разград в 
четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му . 
 
    
                                                                                    
 
 
 
                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                            на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                               / Бейсим Басри / 

 

        ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          

                                                                                                          / Къймет Ариф / 
 

 
 


