ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ № 3 / 14. 12. 2011 г.

РЕШЕНИЕ
№9
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. Упълномощава Бейсим Руфад Расим – заместник кмет на Община Исперих да
представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и К” –
ООД гр. Исперих, което ще се проведе на 16.12.2011година в административната
сграда на дружеството.
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и 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
№ 10
С цел кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение „Интегриран
проект за водния цикъл на град Исперих” по Оперативна програма „Околна среда 20072013г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.” с Референтен номер BG161РО005/10/1.11/02/16, на
основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Дава съгласие имот 000017 с начин на трайно ползване кариера/скала с площ 524,276
дка, публична общинска собственост, съгласно Акт № 4950 от 25.11.2011 г. да се използва
за рекултивация чрез утайките, които ще се отделят от ПСОВ – Исперих.

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме необходимите действия за
разработване на проект за рекултивация на имот 000017, публична общинска собственост
съгласно Акт №4950 от 25.11.2011 г
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 седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, в
четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

