
 
         

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 7 / 21. 02. 2012 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 36 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 24 и чл. 27, ал. 4, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 1, ал. 
3 и чл. 12, ал. 10 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 2007-2013г.,   

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

РЕШИ 
 

1. Възлага на Кмета на Община Исперих да отправи искане към Държавен фонд 
„Земеделие”– Разплащателна агенция гр.София за удължаване на срока за изпълнение на 
Договор № 17/322/00023 от 23.10.2009г. по проект „Рехабилитация на обществени зелени 
площи в град Исперих”, мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г. до 04.01.2014г. (30 месеца, считано от датата на получаване на 
решението за съгласуване на процедурата за избор на изпълнител на строително-
монтажните работи по проекта - 04.07.2011г.). 

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да подпише Запис на заповед, без 
протести и без разноски, платими на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”– РА 
гр.София в размер на 734 038,80 лв. (седемстотин тридесет и четири хиляди и тридесет и 
осем лв., 80 ст.) за обезпечаване на 110% от авансово плащане за Договор № 17/322/00023 
от 23.10.2009г. по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в град Исперих”, 
мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., удължен 
с шест месеца. 

3. На основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
           Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, в 
четиринадесет дневен срок считано от датата на съобщаването му.   
 
             
                                                                                  Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               
  Вярно с оригинала,                                                            ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 
                                                                                               / К. Ариф /   
 


