ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 13
от проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на
06.07.2020 година
Днес 06.07.2020 г. от 10.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Необходимостта за получаване на авансово плащане и изготвянето на пакет от
документи наложи спешно да бъде свикано извънредно заседание.
Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 29 общински
съветници.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред имате ли?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения ред
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с
резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община
Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане
на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.
2. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община
Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане
на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане
на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 08.05.2019 г. Община Исперих подписа договор № BG06RDNP001-7.001-0031C01 с ДФ “Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
2014- 2020 г.“, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих,
община Исперих“.
Подписаният договор дава право на Общината да поиска авансово плащане в
размер до 50 % (петдесет процента) от одобрената финансова помощ, която е в размер на
1 160 456,91 лв. (един милион сто и шестдесет хиляди четиристотин петдесет и шест
лева и 91 стотинки)
Съгласно Условия за изпълнение на проекти по ПРСР за периода 2014-2020 г. на
МЗХГ, т.7 от раздел Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане, авансово плащане
се допуска не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, при следните
условия:
 До 12 % от общия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по
проекта – само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта, за енергийно
обследване. Авансовото плащане не бива да надхвърля 50 % от стойността
на одобрената БФП по проекта по тази буква;
 Разликата до 50 % от стойността на одобрената БФП по проекта се заявява
след съгласуване на обществените поръчки и сключване на допълнително
споразумение с ДФЗ-РА по административния договор за вписване на
избраните изпълнители.
Съгласно т.4 от раздел Б на Условия за изпълнение на проекти по ПРСР за периода
2014-2020 г. и чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. е необходимо към заявката
за авансово плащане да бъде представен Запис на заповед, издаден от кмета на Община
Исперих в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 % от стойността на авансовото
плащане и Решение на Общинския съвет за одобряване на Записа на заповед, като срокът
за предявяване на плащанията е до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на
инвестицията/ дейностите, определен в Договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от
08.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното

Решение
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016
г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.0010031-C01 от 08.05.2019 г. и Анекс 1 към него от 30.06.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ сключен
между Държавен фонд „Земеделие” и Община Исперих, седалище и адрес на управление

гр.Исперих, ул. „Дунав“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по
ДДС № BG0005058219, представлявана от Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” в размер на 571 726,98 лв. (петстотин седемдесет и една хиляди
седемстотин двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100
% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 . по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за
Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община
Исперих“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане в размер на 50 % от стойността на одобрената БФП по
договор №BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
3. 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.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено
на ………..... , Протокол № ….... , т …….. от дневния ред по доклад № ... / …….... при
кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от
Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с ....
гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано с официалния печат на
общински съвет ...
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 06.07.2020г. от 10.00 ч.
участвали в поименното гласуване.
1. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община
Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане
на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските

райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 105
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016

г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.0010031-C01 от 08.05.2019 г. и Анекс 1 към него от 30.06.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ сключен
между Държавен фонд „Земеделие” и Община Исперих, седалище и адрес на управление
гр.Исперих, ул. „Дунав“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по
ДДС № BG0005058219, представлявана от Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” в размер на 571 726,98 лв. (петстотин седемдесет и една хиляди
седемстотин двадесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100
% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 . по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за
Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община
Исперих“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане в размер на 50 % от стойността на одобрената БФП по
договор №BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
3. 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.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено
на 06.07.2020г. , Протокол № 13 , т . 1 от дневния ред по доклад № 157 /02.07.2020г. при
кворум от 29 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал. 5. от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 29 гласа
„за”, 0. „против” и „въздържали се” 0 , и е подпечатано с официалния печат на общински
съвет Исперих.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане
на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 08.05.2019 г. Община Исперих подписа договор № BG06RDNP001-7.001-0031C01 с ДФ “Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
2014- 2020 г.“, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих,
община Исперих“.
Подписаният договор дава право на Общината да поиска авансово плащане в
размер до 50 % (петдесет процента) от одобрената финансова помощ, която е в размер на
1 160 456,91 лв. (един милион сто и шестдесет хиляди четиристотин петдесет и шест
лева и 91 стотинки), както и 50 % от ДДС върху тази сума.
Съгласно Условия за изпълнение на проекти по ПРСР за периода 2014-2020 г. на
МЗХГ, т.7 от раздел Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане, авансово плащане
се допуска не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, при следните
условия:
 До 12 % от общия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по
проекта – само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта, за енергийно
обследване. Авансовото плащане не бива да надхвърля 50 % от стойността
на одобрената БФП по проекта по тази буква;
 Разликата до 50 % от стойността на одобрената БФП по проекта се заявява
след съгласуване на обществените поръчки и сключване на допълнително
споразумение с ДФЗ-РА по административния договор за вписване на
избраните изпълнители.
Съгласно т.4 от раздел Б на Условия за изпълнение на проекти по ПРСР за периода
2014-2020 г. и чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. е необходимо към заявката
за авансово плащане да бъде представен Запис на заповед, издаден от кмета на Община
Исперих в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 % от стойността на ДДС по искането
за авансово плащане и Решение на Общинския съвет за одобряване на Записа на заповед,
като срокът за предявяване на плащанията е до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за
изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор № BG06RDNP001-7.001-0031C01 от 08.05.2019 г., сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното

Решение
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016
г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.0010031-C01 от 08.05.2019 г. и Анекс 1 към него от 30.06.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ сключен
между Държавен фонд „Земеделие” и Община Исперих, седалище и адрес на управление
гр.Исперих, ул. „Дунав“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по
ДДС № BG0005058219, представлявана от Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” в размер на 114 345,40 лв. (сто и четиринадесет хиляди триста
четиридесет и пет лева и 40 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
разходите за ДДС към искане за авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 . по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г.“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих,
община Исперих“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС към искане за авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.0010031-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3. 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.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено
на ………..... , Протокол № ….... , т …….. от дневния ред по доклад № ... / …….... при
кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от
Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с ....
гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано с официалния печат на
общински съвет ...
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Извънредно заседание на Общински съвет Исперих на 06.07.2020г. от 10.00 ч.
участвали в поименното гласуване.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 106
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016
г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.0010031-C01 от 08.05.2019 г. и Анекс 1 към него от 30.06.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ сключен
между Държавен фонд „Земеделие” и Община Исперих, седалище и адрес на управление
гр.Исперих, ул. „Дунав“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по
ДДС № BG0005058219, представлявана от Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” в размер на 114 345,40 лв. (сто и четиринадесет хиляди триста
четиридесет и пет лева и 40 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
разходите за ДДС към искане за авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 . по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г.“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих,
община Исперих“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС към искане за авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.0010031-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3. 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.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено
на 06.07.2020г. , Протокол № 13 , т. 2 от дневния ред по доклад № 156/ 02.07.2020г. при
кворум от 29 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 29 гласа „за”,
29 „против” и „въздържали се” 29 , и е подпечатано с официалния печат на общински
съвет Исперих.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 06.07.2020г.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Бейти Мюмюн Бекир
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:

