
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №35 /12.12.2013 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№288 

 

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 Договор за отпускане на 

финансова помощ №17/321/01439 от 10.12.2013г. по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. за Проект „Рехабилитация на общински пътища на 

територията на община 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 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 831 166,53 лв. (осемстотин 

тридесет и една хиляди сто шестдесет и шест лева и петдесет и три стотинки) за 

обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане 

на финансова помощ №17/321/01439 от 10.12.2013г. по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. за Проект „Рехабилитация на общински пътища на  

 

 

територията на община Исперих”, сключен между Община Исперих и ДФ 

„Земеделие”– Разплащателна агенция. 

 

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

за получаване на авансовото плащане по договор №17/321/01439 от 10.12.2013г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 
 



Р Е Ш Е Н И Е 

№289 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

1.Награждава спортист №1 за 2013г. с 200лв. Пенчо Минчев Дочев - извоювал I-

място на Европейско първенство по сумо за мъже до 85 кг. в Германия, гр.Пьониц. 

 2.Награждава спортист №2 за 2013г. с 150лв. Венцислав Валентинов Цанев-

извоювал I място в Републиканско MMA първенство в гр.Пловдив,категория  до 90 

кг.силов трибой. 

 3.Награждава спортист №3 за 2013г. с 100лв. Динчер Севджан Алиев-извоювал 

III-място на Държавно първенство по вдигане на тежести за юноши до 20г. в гр.Сопот. 

 4.Награждава спортист №4 за 2013г. с 50лв. Мехмед Танер Мехмед-волейбол от 

ВК”Хан Аспарух”гр.Исперих. 

 5.Награждава спортист №5 за 2013г. с 50лв. Бехчет Фикрет Хамид-борба от СК 

по борба и сумо„Хан Аспарух”. 

 6.Награждава спортист №6 за 2013г. с 50лв. Йордан Иванов Миков-силов 

трибой. 

 7.Награждава спортист №7 за 2013г. с 50лв. Върбан Георгиев Петков-колоездене 

от Колоклуб „Димитровец”. 

 8.Награждава спортист №8 за 2013г. с 50лв. Нури Илкер Нури-волейбол от 

ВК”Хан Аспарух”гр.Исперих. 

  

 

9.Награждава спортист №9 за 2013г. с 50лв. Рамадан Рамадан-борба от СК по 

борба и сумо„Хан Аспарух”. 

 10.Награждава спортист №10 за 2013г. с 50лв. Свилен Стоянов Воденичаров-

футбол от ФК”Хановете”гр.Исперих. 

 11.Награждава в категория най-перспективен млад състезател с 50лв. Беркан 

Джелял Юмер-волейбол от ВК”Хан Аспарух”гр.Исперих. 

 12.Награждава в категория най-добър треньор на годината с 150лв. Иван 

Борисов Василев-волейбол от ВК”Хан Аспарух”гр.Исперих. 

 13.Награждава в категория най-добър отбор на годината с 100лв. ВК”Хан 

Аспарух”-момчета 10г. волейбол. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№290 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.137 и чл. 138, ал.1 от Търговския закон и чл. 17 от 

Дружествения договор на „ В и К” ООД гр. Исперих 

 
    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

            РЕШИ: 

1. Общински съвет Исперих дава писмено съгласие  „ВиК Исперих” ЕООД да определи 

изпълнител  на договор с предмет „Сключване на задължителна застраховка 

„Гражданска отговорност” за МПС собственост на „ВиК” ООД гр. Исперих за срок от 

една година.” При спазване изискванията на ЗОП и условията на публична покана с 

изх.№901 от 19.11.2013г. 

 

2. Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

Вярно с оригинала,                                                        ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 
 


