
 
 
 

 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
                                             ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

 от заседание на Общински съвет - Исперих  
ПРОТОКОЛ  № 18/ 23. 12. 2008 г. 

 
РЕШЕНИЕ: 

                                                                      № 114 
 

               На основание чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 13 от ЗДБРБ за 2008 год. и  чл18 от 
Закона за общинските бюджети  
                                                        
                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
                                                                                     РЕШИ: 

 
1. Приема актуализираната приходна част на бюджета на община Исперих за 2008 г. в 

размер на ..................................................................................................  13 198 438 лв. 
       
2. Приема актуализираната разходна част на бюджета на община Исперих за 2008 г. в 

размер на ..................................................................................................  13 198 438 лв. 
 в т. ч. разходи за подпомагане на социално слаби семейства                   14 000 лв. 

 
 3.   Приема поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2008 г. на 

стойност ..................................................................................................   2 034 784 лв.  
 
          Настоящото решение да се изпрати 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 
                                                                     № 115 
       
            На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

1. Приема отчет за дейността си и  дейността на своите  комисии през периода  
01.11. 2007г - 31. 12. 2008г. 

2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и областния 
Упра вител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 



            3.      Да се разгласи на населението на Община Исперих. 
  
           Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок  от обявяването му 
пред Административен съд Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                             на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                               / Бейсим Басри / 

 

        ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          

                                                                                                          / Къймет Ариф / 
 

 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

