
 
 

 

 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ   № 39 / 08.04.2010г. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                          №241 

С цел актуализиране на Запис на заповед към пакет от документи във връзка с 
искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво 
местно развитие”, Проект „Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна 
ефективност на ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих” и на основание чл. 21, ал.1, т.10 и 
т.23 от ЗМСМА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
 РЕШИ: 

1. Променя т. 1 от Решения № 191 от 26.11.2009 год. и № 213 от 29.01.2010г. на 
Общински съвет – Исперих  както следва: 

Упълномощава Кмета на Община Исперих – Адил Ахмед Решидов да издаде 
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД  без протест и разноски от името на община Исперих като 
Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа 
за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно развитие”,  Проект „Реконструкция, ремонт и 
обновяване за енергийна ефективност на ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих“ № 
BG161PO001/4.1-01/2007/059 по договор № BG161PO001/4.1-01/2007/050 - в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие” - Управляващ орган на Оперативна 
програма „Регионално развитие” – в размер на 195 047, 46 лв., (сто деветдесет и пет 
хиляди и четиридесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки)  със срок за 
предявяване на  плащане – 22.12.2010 година.   

2. Настоящото решение е неразделна част от Решения № 191/ 26.11.2009г. и № 
213 от 29.01.2010г на Общински съвет – Исперих. 

3. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено 
на Кмета на Община Исперих и на Областния управител  на Област Разград в седем 
дневен срок от приемането му. 



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

 
 
 
 
 
 
                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                         Общински съвет – Исперих:   / п/ 
                                                                              / БЕЙСИМ БАСРИ/   

                                                                                     ПРОТОКОЛИСТ:  / п /  
                                                                                                                                     / К. Ариф/ 
 
 
 
Вярно с оригинала 
Гл.специалист 
Сътрудник ОбС-Исперих 
        / Къймет Ариф/ 
 


