
 
 
 

 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
                                             ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

 от заседание на Общински съвет - Исперих  
ПРОТОКОЛ  № 19/ 6.01. 2009 г. 

 
                                                             РЕШЕНИЕ 
                                                                  № 116 

           С цел  включване на село Подайва в Програмата за реализиране на Общински 
план 2005-2013 г. към Приоритет II. Повишаване качеството на живот на населението 
на общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.1. Изграждане на 
нова и рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура, Подцел 2.1.2. 
Подобряване на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр.Исперих и 
населените места от общината и на  основание чл.21, ал.1,т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

           1. Допълва Програмата за реализиране на Общински план 2005-2013 г. към 
Приоритет II. Повишаване качеството на живот на населението на общината, 
подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.1. Изграждане на нова и 
рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура, Подцел 2.1.2. 
Подобряване на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр.Исперих и 
населените места от общината, както следва: т. 2.1.2.14 “Изграждане на 
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. 
Подайва, община Исперих, област Разград”. 
        
         2. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА настоящото решение да бъде 
изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител на Област 
Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
              Настоящето решение подлежи на обжалване пред Административен съд 
Разград,  в четиринадесет дневен срок считано от датата на съобщаването му. 
 

РЕШЕНИЕ: 
                                                                     № 117 
        С цел кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение “Интегриран 
проект за водния цикъл на  град Исперих”, на стойност под 25 000 000 евро, по ОП 
“Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1:“Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в 
населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”, 



Процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в агломерации  с над 10 000 е.ж.” с Референтен номер: BG 161РО005/08/1.11/01/04, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.12 от ЗМСМА и  чл. 3, т.6 , чл. 4, т. 1, чл. 13 от Закона 
за общинския дълг, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
          1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение -
“ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ИСПЕРИХ” за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред Оперативна програма “Околна 
среда 2007-2013г.”, по Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000е.ж. и в 
населени места с под 2 000е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”, 
Процедура:“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в агломерации  с над 10 000 е.ж.” с Референтен номер: BG 161РО005/08/1.11/01/04”  
      
        2. Дава съгласие Кмета на Община Исперих, при условие че Община Исперих 
сключи договор за безвъзмездно финансиране за проект - “ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ 
ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ИСПЕРИХ” по Оперативна програма “Околна среда 
2007 -2013г.”,  да внесе Предложение за поемане на общински дълг и получаване на 
кредит от банка или друга финансова институция, вкл.  ФЛАГ - ЕАД с цел осигуряване 
финансиране на недопустимите разходи, които не се покриват от ОП “Околна среда 
2007 -2013г.” и осигуряване налични средства под 25 000 000 евро, за покриване на 
разходите по проекта преди те да бъдат възстановени. 
       
       3. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме 
необходимите действия за кандидатстване с проектно предложение на общината   -
“ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ИСПЕРИХ” пред 
Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма “Околна среда 
2007-2013г.”. 
      
      4. 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 в 14 дневен срок от 
съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
                                                                      № 118 

          С цел кандидатстване на Община Исперих с проект “Изграждане на 
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Подайва, 
община Исперих, област Разград” по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 
1:“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в 
градските агломерационни ареали”, Процедура:“ “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.” и 



Референтен номер:161РО005/08/1.12/01/07/ на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.12 от 
ЗМСМА и  чл. 3, т.6 , чл. 4, т. 1, чл. 13 от Закона за общинския дълг,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

          1. Дава съгласие за кандидатстване по процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-
2013г.”,Приоритетна ос1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000е.ж. и в населени места с 
под 2 000е.ж., попадащи в градските агломера-ционни ареали”, Процедура: 
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.” и Референтен номер:161РО005/08/1.12/01/07/ с 
проектно предложение “Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на водопроводна мрежа на с. Подайва, община Исперих, област 
Разград”. 

         2. Разрешава поемане на общински дълг и дава съгласието си за получаване 
на кредит от банка или друга финансова институция, вкл.  ФЛАГ - ЕАД с цел 
осигурено финансиране на разходите, които не се покриват от Оперативна 
програма “Околна среда 2007 -2013г.” и за осигуряване налични средства за 
покриване на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени при условие, 
че Община Исперих подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за осъществяване на проектно предложение  - “Изграждане на 
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. 
Подайва, община Исперих, област Разград”. 

         3. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на Община Исперих да 
предприеме необходимите действия за кандидатстване с проект на общината – 
“Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна 
мрежа на с. Подайва, община Исперих, област Разград” пред Министерството на 
околната среда и водите по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. 
         
         4. 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 в 14 дневен срок от 
съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
 
                                                                                      

   Р Е Ш Е Н И Е 
№ 119 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1  от ЗМСМА  във връзка с чл. 25, ал. 2 и § 3 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

 
1.Сформира Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси в състав: 
Председател:   Хамди Нурула Нурула 



 
И членове:   1. Наталия Тодорова Каменарова 
      2. Мариян Костов Топалов 
      3. Тургай Назиф Нури 
      4. Хасан Шабан Хасан 
на основание чл. 18 от ЗПРКИ  
 
2. Възлага на комисията да поддържа регистри на декларациите по чл. 12 от 
ЗПРКИ 

 
 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 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 / 
 

 
 


