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

ПРОТОКОЛ № 9 /13.03.2012 г.
РЕШЕНИЕ
№48

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и при мотиви, подробно изложени в докладната записка:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ :

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства в партньорство с Община
Кубрат,Община Завет и Община Самуил с проектно предложение по схема за
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” от ОП „Регионално
развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция
3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
2. В случай на одобрение на проектното предложение, дава съгласие Община Исперих при
реализиране на проекта да осигури 5% собствен принос в размер до 25 000 лв. (двадесет и
пет хиляди лева) или в съответния размер съгласно Договора за партньорство, сключен за
целите на проектното предложение.
3. Дава съгласие Община Исперих да продължи изпълнението на задължителните
дейности по проекта, а именно рекламни дейности, участие в туристически борси,
изложения и панаири, и изследване на въздействието на осъществените маркетингови и
рекламни дейности) за период до 1 (една) година след приключване на дейностите по
проекта.
4. Упълномощава кмета на Община Исперих да подпише Договор за партньорство за
целите на проектното предложение с партньорите по проекта - Община Кубрат, Община
Завет и Община Самуил.
5. Упълномощава кмета на Община Исперих да представлява общината като страна по
Договора за партньорство за целите на проектното предложение.
6. Упълномощава кмета на Община Исперих да подпише Декларация за партньорство.
7. Упълномощава кмета на Община Исперих да предприема съответните действия по
разработване на проектното предложение и кандидатстване по схема BG161PO001/3.202/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите” от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

РЕШЕНИЕ
№49

На основание чл. 44 ал, 1 т. 5 от ЗМСМА и чл.28 ал.1 от Закона за общинските
бюджети, Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ :

1. Закрива второстепенния разпоредител с бюджетни кредити - Дирекция “Хуманитарни
дейности”, правоприемник на Дирекция “Образование, здравеопазване и култура”,
считано от 01.04.2012 г.
2. Прехвърля заложените бюджетни кредити на второстепенния разпоредител Дирекция
“Хуманитарни дейности”, правоприемник на Дирекция “Образование, здравеопазване и
култура” към първостепенния разпоредител – Община 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: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

