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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 

 

Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решение 678/ 28.03.2019г. Общински съвет – Исперих упълномощи Кмета на 

Общината да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и 

науката, който да обезпечи пълният размер на авансовото плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд. 

В тази връзка е необходимо да бъде направена промяна в решението относно поемателя 

– Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ИА ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.3.8 от Административен договор за 

изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 
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„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Променя Решение 678/ 28.03.2019г. на Общински съвет – Исперих /по 

Протокол № 60/ като Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на 

заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и било характер, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), определена за 

Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020, платим при предявяване, който обезпечава пълният размер на 

авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. 

№ BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-

икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община 

Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани 

от Европейския социален фонд, в размер на 77 997,63 лв. /седемдесет и седем хиляди 

деветстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки/, представляващи 

20% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова 

помощ. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Айджан Бейтула 
Заместник кмет на Община Исперих 


