
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 29  от 04.05.2017г. 
 

РЕШЕНИЕ 

 № 326 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 2 от ЗМСМА, чл.51 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 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. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа, съгласно Приложение № 13 към ФО-1 /2017г. със следните данни: 

 

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

намаление на финансирането: 

- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с. 

Делчево, с. Белинци, с. Подайва, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. 

Китанчево, с. Старо селище, с. Тодорово” – намаление със 160 000 лв.; 

- Обект „Основен ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 

351 до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо 

Ботев" от ОК 369 до ОК 368 / – намаление с 89 000 лв.; 

- Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово/ 

RAZ1040/” – намаление с 36 000 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 улици в населените места в община Исперих:  с. 

Лъвино, с. Малък Поровец, с. Старо селище, с. Тодорово” – в размер на 

160 000 лв.; 

- Обект „Текущ ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 

351 до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо 

Ботев" от ОК 369 до ОК 368 / – в размер на 89 000 лв.; 

- Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово 

/RAZ1040/” – в размер на 36 000 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 

 

 № 327 

 

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 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в размер на  –   

300.95 лв. 

 

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

на община Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на  –   0.00 лв. 

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

на община Исперих за периода от 01.01.2017 г.  до 31.03.2017 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 

 

 № 328 

 

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 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

в размер на  –   401.35 лв. 



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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. 

в размер на  –   510.38 лв. 

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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

в размер на  –   0.00 лв. 

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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 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. 

 

 

 

 

Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
Председател Общински съвет - Исперих: 

 

 

 


