
         
 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

              От извънредно заседание на Общински съвет – Исперих, проведено на 19.02. 
2010г., Протокол № 37 
  
Въпроси от дневния ред: 

 
ТОЧКА  І 
---------------- 

Докладна записка от Еленка Симеонова - Зам. кмет на Община    Исперих.       
 
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 17/322/00031 от 23.10.2009г. по мярка 322  за Проект „Обновени улици – 
привлекателни населени места”, сключен между Община Исперих и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция.   

 
Становище на ПК по “ Стопански дейности и европейско развитие” 

            Становище на ПК по “ Финанси и бюджет” 
            Становище на ПК по “ Законност и обществен ред” 
            Становище на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                                      № 227 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и § 22 от Преходните и 
Заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 
от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
рзвитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл. 56, параграф 2 на Регламент 
(ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ 
№17/322/00023 от 23.10.2009г. по мярка 322 за Проект „Обновени улици – 
привлекателни населени места ”, сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 
ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, 
Общинският съвет  

 
РЕШИ : 

1. Упълномощава кмета на общината Адил Ахмед Решидов  да подпише Запис 
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в  размер на 873 928 лв. (осемстотин седемдесет 
и три хиляди деветстотин двадесет и осем лева) за обезпечаване на 110 % от авансово 



плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 17/322/00031 от 23.10.2009 г. 
по мярка 322 за Проект „Обновени улици – привлекателни населени места ”сключен 
между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

 
2. Отменя свое решение № 204 по протокол № 34 / 28.12.2009 г. за встъпване в 

дълг на община Исперих по договор за отпускане на финансова помощ №17/322/00031 
от 23.10.2009г. по мярка 322  за Проект „Обновени улици – привлекателни населени 
места ”, сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

 
 3. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 17/322/00031 и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
4. 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  
       
 Настоящото решение  е прието на заседание на общински съвет Исперих, проведено 
на….., Протокол № 37, т.І от дневния ред по доклад № 38/11.02.2010г. при кворум от 25 
общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с гласа „за”, 25 
„против” 0 и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински 
съвет Исперих.                                                                               

 
 
 
                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                           Общински съвет – Исперих:                                                                            
                                                                                                                / БЕЙСИМ БАСРИ/ 
                                                                                     
                                                                                     ПРОТОКОЛИСТ:   

                                                                                                                                     / К. Ариф/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

              От извънредно заседание на Общински съвет – Исперих, проведено на 19.02. 
2010г., Протокол № 37 
  
Въпроси от дневния ред: 

 
ТОЧКА  І І 
---------------- 

Докладна записка от Еленка Симеонова - Зам. кмет на Община    Исперих. 
Относно:  Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 17/322/00023 от 23.10.2009г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация на 
обществени зелени площи в град Исперих”, сключен между Община Исперих и 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.   
 

Становище на ПК по “ Стопански дейности и европейско развитие” 
            Становище на ПК по “ Финанси и бюджет” 
            Становище на ПК по “ Законност и обществен ред” 
            Становище на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                      № 228 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и § 22 от Преходните и 
заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 
от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
рзвитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., чл. 56, параграф 2 на Регламент 
(ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ 
№17/322/00023 от 23.10.2009г. по мярка 322 за Проект „Рехабилитация на обществени 
зелени площи в гр. Исперих”, сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 
ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, 
Общинският съвет  



 
                                                          РЕШИ : 

1. Упълномощава кмета на общината Адил Ахмед Решидов  да подпише Запис 
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в  размер на  832 547, 10 лв. (осемстотин 
тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и седем лв. и десет ст.) за обезпечаване на 
110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 
17/322/00023 от 23.10.2009 г. по мярка 322 за Проект „Рехабилитация на обществени 
зелени площи в гр. Исперих”сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция.  

2. Отменя свое решение № 203 по протокол № 34 / 28.12.2009 г. за встъпване в 
дълг на община Исперих по договор за отпускане на финансова помощ №17/322/00023 
от 23.10.2009г. по мярка 322  за Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в 
гр. Исперих”, сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция.   
 

3. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № 17/322/00023 и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
4. 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  
 
Настоящото решение  е прието на заседание на общински съвет Исперих, проведено 
на19.02.2010г, Протокол № 37, т.І І от дневния ред по доклад № 39/11.02.2010г. при 
кворум от 25 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с гласа 
„за”, 25 „против” 0 и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на 
общински съвет Исперих.                                                                               
 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                           Общински съвет – Исперих:                                                                            

                                                                                                                / БЕЙСИМ БАСРИ/ 
                                                                                     ПРОТОКОЛИСТ:   

                                                                                                                                     / К. Ариф/ 
 


