
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 45 от  11.05.2018г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 523 

 

На основание  чл. 21 ал., 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.52 и чл. 87 от 

ЗДБРБ за 2018 г., Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1.  Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра 

на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018г. в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински път RAZ 1040 /ІІІ 

- 205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово - Райнино, съгласно Приложение № 15 към 

ФО-1 /2018г. със следните данни: 

 

1.1.  Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага 

намаление на финансирането: 

- Обект „Основен ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000,00 лв., 

1.2.  Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за капиталови разходи: 

- Обект „Текущ ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000,00 лв, 

 

 

2. 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.  

 
РЕШЕНИЕ 

          № 524 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, и чл.36, ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 

г., Общински съвет Исперих, 

РЕШИ : 
 

1. Актуализира списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.36, ал.(2) от ПМС 332 ОТ 22.12.2017 г. както следва: 

 



№ Длъжност 

 

Име, Презиме и Фамилия 

 

 

1 

 

Главен вътрешен одитор 

 

Станиел Петков Станев 

 

2 

Старши експерт – офис 

Исперих към военен отдел гр. 

Разград 

Петко Николаев Петков 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 525 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. в размер на  –  40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 526 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

в размер на  –   408.00 лв. 



2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

                     № 527 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие и подкрепя разработването и подаването на интегрирано 

проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (по Приложение VII към 

Условията за кандидатстване)  между Община Исперих и партньорите СНЦ 

„Асоциация Интегро” гр.Разград, ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих и ДГ „Слънце” 

гр.Исперих. 

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

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 - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


