
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №29 /21.06.2013 г 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 220 

 

С цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и 

необходимостта от включване в списъка на новите обекти, финансирани с общински 

средства, и на основание  чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.12 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл.18 

от Закона за общинските бюджети,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2013г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 256 999 лв.  

 

2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 за 2013г. съгласно 

Приложение №2 на стойност  1 895 940 лв. 

 

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.  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 221 

 

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 

Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2013 до 31.03.2013 в размер на  –   375.21 

лв. 

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

на община Исперих за периода от 01.01.2013 до 31.03.2013 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 222 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.2 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост ,чл.70,  ал.1  от  Наредба № 5 на ОбС – Исперих  с цел: 

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
І.Отдаване под наем за срок от 3 (три) селскостопански години. 

1. Определя земеделските земи от Общински поземлен фонд на територията на 

община Исперих по населени места, местности, категории, площи и годишни наемни 

цени , както следва: 

 
№ Землище Вид 

/категория 

местност № на 

имота 

Площ 

дка 

АОС Наем.це

на за дка 

1. С.Белинци Нива/трета Айналъ 03472.28.1

7 

40,00 4324 25 лв. 

2. С.Бърдоква Нива/трета Воденичарски 

път 

000036 200,205 1317 25 лв. 

3. С.Делчево Нива / трета Фератлар - къшла 018033 4,498 1215 25 лв. 

4. С.Делчево Нива / трета Мандаколак 011023 9,000 1216 25 лв. 

5. С.Делчево Нива / пета Каршъкелеме 026074 13,000 1217 19 лв. 

6. С.Делчево Нива / десета Дюздаа 026078 7,001 1218 19 лв. 

7. С.Конево Нива 

/четвърта 

Волнонски път 027014 5,000 1242 22 лв. 

8. С.Конево Нива/ 

четвърта 

Ливадите 006002 214,675  4225 22 лв. 

9. С.Къпиновци Нива/трета Кулак 011013 46,998 4227 25 лв. 

10 С.Китанчево Нива /трета Арпалък 37010.7.15 16,847 4310 25 лв. 

11 С.Печеница Нива / трета Канараюстю 025067 15,352 1244 25 лв. 

12 С.Лудогорци Нива /трета Катълъ 010001 50,916 1318 25 лв. 

13 С.Лудогорци Нива / трета Катълъ 009040 68,501 4226 25 лв. 

14 С.Лъвино Нива/ трета Дьонлюк 014001 315,116 1316 25 лв. 

15 С.Малък 

Поровец 

Нива / трета Голям Юседжик 037015 6,693 1246 25 лв. 

16 С.Малък 

Поровец 

Нива / втора Лъката 103006 4,150 1247 28 лв. 

17 С.Малък 

Поровец 

Нива / трета Малък юседжик 034008 19,646 1248 25 лв. 

18 С.Подайва Нива / трета Есенлер 053028 9,112 5388 25 лв. 

19 С.Подайва Нива /трета Есенлер 053027 3,881 5389 25 лв. 

20 С.Подайва Нива / трета Есенлер 053015 2,300 1254 25 лв. 



21 С.Подайва Нива / пета Пещера 001001 473,522 1315 19 лв. 

22 С.Подайва Др.селскост. 

тер-я трета 

Есенлер 053023 2,405 4955 25 лв. 

23 С.Подайва Др.селскост. 

тер-я трета 

Есенлер 053022 1,597 4954 25 лв. 

24 С.Подайва Нива / трета Тетерлик юстю 025033 13,697 5075 25 лв. 

25 С.Подайва Др.стоп.терен 

трета 

Есенлер 053008 4,000 1470 25 лв. 

26 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Юседжик 013028 2,397 1263 25 лв. 

27 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Камата 017005 1,399 1264 25 лв. 

28 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Ат йолу 019035 3,748 1265 25 лв. 

29 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Ат йолу 019037 1,601 1266 25 лв. 

30 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Даа бостан 023001 2,139 1267 25 лв. 

31 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Сакарджа 035048 2,020 1271 25 лв. 

32 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Коджа екинлик 038033 4,343 1273 25 лв. 

33 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Карши авул 039029 1,917 1275 25 лв. 

34 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Коджа къшла 000100 4,599 4308 25 лв. 

35 С.Голям 

Поровец 

Затревена 

Нива / трета 

Карши авул 000097 4,331 1262 25 лв. 

36 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета  Камата 017009 17,744 1261 25 лв. 

37 С.Райнино Нива / втора Летище 015018 8,313 1222 28 лв. 

38 С.Райнино Нива / втора Големия екинлик 008023 10,004 1223 28 лв. 

39 С.Райнино Нива / втора Ирихисар 003023 5,480 1224 28 лв. 

40 С.Райнино Нива  

четвърта 

Лястовичката 001006 26,209 1225 22 лв. 

41 С.Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.51 3,542 4316 19 лв. 

42 С.Свещари Нива / трета Сърта 65650.20.4

0 

1,724 4317 25 лв. 

43 С.Свещари Лозе / пета Лозята 65650.18.7

4 

12,015 4318 19 лв. 

 

44 

С.Свещари Нива / пета Бобатарласъ 65650.17.6 31,479 4319 19 лв. 

45 С.Свещари Нива / 

четвърта 

Юртлука 65650.15.2

5 

6,400 4320 22 лв. 

46 С.Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.30 1,005 4321 19 лв. 

47 С.Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.18 5,690 4323 19 лв. 

48 С.Свещари Нива / пета Баладжалък 65650.3.48 12,621 4380 19 лв. 

49 С.Свещари Нива / пета Сърта 65650.20.4

1 

12,997 4381 19 лв. 

50 С.Тодорово Нива/трета Мехмедгьолджук 020010 53,767 5359 25 лв. 

51 С.Тодорово Нива/трета Алтън блок 003038 2,695 5360 25 лв. 

52 С.Яким 

Груево 

Нива / 

четвърта 

Дерелик 012003 12,625 1249 22 лв. 

53 С.Яким Нива / Юртлук 029002 11,494 1250 22 лв. 



Груево четвърта 

  
2. Определя следните условия за отдаване на земите от Общински поземлен 

фонд по т.І, както следва: 

2.1.Земите да се отдават под наем без търг или конкурс на заинтересовани   лица 

с постоянно местоживеене в населеното място от кмета на община Исперих след 

съгласуване на молбите от желаещите лица с кмета на населеното място, като 

предимство имат безимотни и земеделски производители. 

2.2.Договорите за наем да се сключват за 3 (три) селскостопански години, като 

годишния наем да се внесе до 30 октомври на текущата селскостопанска година  от 

кмета на населеното място .  

2.3.Наемателите нямат право да отдават наетата земя на трети лица. При 

установено неизпълнение на това условие договора се прекратява и земята се отнема. 

2.4. При необходимост кметът на община Исперих може да актуализира 

наемната цена до 30 септември на текущата селскостопанска година с допълнително 

споразумение. 

 ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ 

селскостопански години на следните земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

територията на Община Исперих по населени места, местности, категории, площи и 

годишни наемни цени, както следва: 

 

1. С.Вазово Овощ.градина  

пета 

Ени 

Екинлик 

10015.8.42 9,000 4311 19 лв. 

2. С.Вазово Изост.орна 

земя пета 

Ени 

Екинлик 

10015.9.60 29,019 4312 19 лв. 

3. С.Вазово Овощ.градина  

пета 

Ени 

Екинлик 

10015.9.26 29,372 4313 19 лв. 

4. С.Вазово Овощ.градина  

пета 

Ени 

Екинлик 

10015.9.20 9,709 4314 19 лв. 

5. С.Вазово Нива/ трета Ени 

Екинлик 

10015.9.30 36,001 4315 19 лв. 

 

ІІІ.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) 

селскостопански години на следните земеделски земи от Общински поземлен фонд , 

както следва: 

  
1. Гр.Исперих Нива / втора Дере алан 039011 23,433 1219 28 лв. 

2. Гр.Исперих Нива / трета Пунар екинлик 032065 5,242 1220 25 лв. 

3. Гр.Исперих Нива / трета Занач 018101 3,000 1221 25 лв. 

4. Гр.Исперих Др.тр.насажд

ения / втора 

Коджа екинлик 028037 5,870 1496 28 лв. 

5. С.Лъвино Нива / трета Джинавлу 024061 18,247 1240 25 лв. 

6. С.Йонково Др.селскост. 

тер-я трета 

Дюдюклюорман 000048 2,709 5440 25 лв. 

 

ІV. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията  и в двумесечен 

срок от влизане в сила на настоящото решение да организира и проведе публичен търг 

с явно наддаване. 

 



 V. Възлага на кметовете по населени места в община Исперих да следят за 

състоянието и ползването на земеделските земи от Общински поземлен фонд, както и 

за изпълнението на настоящото решение на ОбС – Исперих. 

 

            VІ. Кмета на община Исперих да представи в ОбС Исперих поименен списък на 

упълномощените лицата чрез, които  кмета на съотевтното населеното място  и кмета 

на община Исперих  сключват договор за отдаване под наем на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд 

 

VІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

областния управител на област Разград в 7- дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – Разград по реда на Административно – процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 223 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21 от ТЗ, чл.6 от 

Наредба №10 на Общински съвет –Исперих за упражняване правата на общината върху 

общинската част от капитала на търговските дружества и чл.6, т.4 от учредителния акт-

Устав на “МБАЛ- Исперих” ЕООД – гр.Исперих. 

 

 

Общински съвет- Исперих 

 

РЕШИ: 

 

1. Освобождава д-р Лиляна Петрова Петрова, като управител на „МБАЛ Исперих” 

ЕООД, поради изтичане срока на договора, считано от 30.06.2013 година. 

2. Освобождава от отговорност д-р Лиляна Петрова Петрова за периода на 

действие на договора и за управление. 

3. Избира д-р  Абдулах  Заргар Шабестари за Управител на  Общинско дружество 

“МБАЛ-Исперих” ЕООД, със седалище и адрес на управление обл.Разград, 

община Исперих, ул.”Ахинора”№39,  до провеждане на конкурс . 

4. Възлага на Кмета на Община Исперих да  сключи Договор за възлагане на 

управление на  еднолично търговско дружество с общинско имущество с 

ограничена отговорност- “МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих с д-р Абдулах 

Заргар Шебестари. 

5. Определя възнаграждение на Управителя в размер на 400 /Четиристотин/ на Сто 

от отчетната средна месечна брутна работна заплата в  “МБАЛ-Исперих” ЕООД 

гр.Исперих. 

6. Определя г-жа Еленка Бонева Симеонова за Прокурист на Общинско дружество 

”МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих, със седалище и адрес на управление 

обл.Разград, община Исперих, ул.”Ахинора”№39. 

7. Възлага на Управителя  на Общинско дружество“МБАЛ-Исперих” ЕООД да 

сключи договор за търговско управление с г-жа Еленка Бонева Симеонова с 

всички права по чл.21 и чл.22 от ТЗ. 



8. Възлага на Управителя на ”МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих да подаде 

заявление  за вписване на промени в обстоятелства в Общинско 

дружество”МБАЛ-Исперих” ЕООД  в Агенцията по вписванията - Разград. 

9. Определя възнаграждение на Прокуриста в размер на 300 /Триста/ на Сто от 

отчетната средна месечна брутна работна заплата в  “МБАЛ-Исперих” ЕООД 

гр.Исперих. 

10. Дружеството да се представлява от д-р  Абдулах  Заргар Шабестари и Еленка 

Бонева Симеонова заедно и поотделно. 

11.  Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

12. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд Разрад по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 224 

 

              Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план план 

за ПЪТ RAZ 2048 (III-702 Пристое, Белинци / Духовец – Граница общ. (Исперих – 

Каолиново) – участък от км. 0+000 до км. 1+495),  и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – парцеларен план за ПЪТ RAZ 2048 (III-

702 Пристое, Белинци / Духовец – Граница общ. (Исперих – Каолиново) – участък 

от км. 0+000 до км. 1+495)  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 

1 от ЗУТ 

       2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 225 

 

С цел насърчаване на предприемаческата инициатива и възможностите за привличане  

на европейски финансови средства за развитие на местния бизнес и на основание чл. 21, 

ал. 2 от  ЗМСМА и чл.77 от АПК 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И:  

 

І. Допълва Наредба № 5 на Общински съвет Исперих за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих, след израза 

Ос 4 на ПРСР 2007-2013г се допълва с израза „както и по други европейски проекти”, 

като  останалия текст от чл.18, ал.4 остава непроменен. 



След допълването на чл.18, ал.4 придобива следния вид: 

„За наематели на обекти общинска собственост, които се явяват потенциални 

кандидати с проект по мерки към Стратегията за местно развитие за територията на 

община Исперих, Ос 4 на ПРСР 2007-2013г., както и по други европейски проекти се 

прилагат следните разпоредби:” 

II. Допълва Наредба № 5 на Общински съвет Исперих за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих, след израза 

от СНЦ „МИГ Исперих” в т.2 на ал.4 с израза „ МЗХ или ДФ „ЗЕмеделие”, като 

останалия текст на ал.4, т.2 остава непроменен. 

След допълването на чл.18, ал.4, т.2 придобива следния вид: 

2. За удължаване срока на договора, наемателят (потенциален кандидат с проект) 

подава заявление (по образец) до кмета на общината, в което се посочва 

инвестиционното намерение, мярката, по която ще се кандидатства с проект към 

Стратегията и декларация (по образец) за поемане на задължение за представяне на 

легитимен документ, издаден от СНЦ „МИГ Исперих”, МЗХ или ДФ „Земеделие” 

удостоверяващ кандидатстването към Стратегията. 

ІІІ.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           ІV.   Възлага на кмета на община Исперих да обнародва допълненията в Наредба 

№5 на ОбС-Исперих в интернет страницата на Община Исперих. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 226 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 
 

1. Актуализира Програма за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих  

за периода 2007-2013г. и Плана за енергийна ефективност на Община Исперих за 

2013г. като: 

- в Програма за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за 

периода 2007-2013г., Приоритет ІІ. 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, Дейност 2.1.1. 

Подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, подобряване на общинската 

пътна инфраструктура и улична мрежа, допълва точка 2.1.1.22. Рехабилитация на Път 

RAZ  2048  /ІІІ-702,  с. Пристое –  с. Белинци/   с. Духовец – граница  община  Исперих 

–Каолиново, участък от км. 0+000 до км. 1+495; Път RAZ 2047 с. Печеница – с. 

Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635; Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. 

Бърдоква, участък от км 7+012 до км 7+848 и Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. 

Лудогорци, участък от км 8+550 до км 10+363. 

- в Програма за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за 

периода 2007-2013г., Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на 

общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.2. Изграждане на 



нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура. Развитие на 

социалната интеграция и социалните услуги, Дейност 2.2.1. Подобряване на общинския 

сграден фонд и ремонт на социалната инфраструктура (учебни, здравни, социални 

заведения, читалища) към точка 2.2.1.7. ЦДГ-та в гр. Исперих – основни ремонти, 

огради, терасиране двор, изграждане детски площадки и облагородяване терен, допълва 

текста „ремонт на ЦДГ № 1 „Щастливо детство”гр. Исперих и ЦДГ № 3 „Мечо Пух” гр. 

Исперих, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност”. 

- в Програма за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за 

периода 2007-2013г., Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на 

общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.3. Опазване на 

околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, Дейност 2.3.3. 

Подобряване на състоянието на градската среда, спортната инфраструктура, зони за 

отдих на населението на общината и обредни места, допълва точка 2.3.3.16. 

Рехабилитация на обществени зелени площи, околоблокови пространства, паркове и 

площади в населени места на община Исперих (в УПИ І, кв. 41, 42, 43, 44, 50, 51 по 

плана на ж.к. „Васил Априлов” гр. Исперих; УПИ VІІІ-430, кв. 47 по плана на с. 

Подайва; УПИ І-309, кв. 59 по плана на с. Лъвино; УПИ ХІІ, кв. 34 по плана на с. 

Лудогорци; УПИ І-362, кв. 58 по плана на с. Китанчево; УПИ Х-429, кв. 7 и УПИ ХVІ, 

кв. 7 по плана на с. Свещари; УПИ І, кв. 46, поземлен имот с идентификатор 

15953.65.701 и поземлен имот с идентификатор 15953.65.702 по плана на с. Голям 

Поровец; УПИ ІІ-436, кв. 52 по плана на с. Вазово). 

- в Плана за енергийна ефективност на Община Исперих за 2013г., точка V. 

Избор на програми, дейности и мерки текста „изолация сградата на ЦДГ „Мечо Пух” 

гр. Исперих и за енергоспестяващи мерки по котелната инсталация”, коригира на 

„внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ЦДГ № 1 „Щастливо 

детство” гр. Исперих и ЦДГ № 3 „Мечо Пух” гр. Исперих”.  

2. Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 227 

 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Подобряване на центрове, предоставящи социални 

услуги за деца, възрастни хора и хора с увреждания в град Исперих”, който 

включва ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ЦДГ № 

1 „Щастливо детство” и ЦДГ № 3 „Мечо Пух” гр. Исперих; оборудване и обзавеждане 

на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания в гр. Исперих и закупуване на електромобил за нуждите на Домашен 

социален патронаж съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на 

населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.2. 

Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура. 

Развитие на социалната интеграция и социалните услуги, Дейност 2.2.1. Подобряване 



на общинския сграден фонд и ремонт на социалната инфраструктура (учебни, здравни, 

социални заведения, читалища), точка 2.2.1.7 и точка 2.2.1.21 от Програмата за 

реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г. 

 2. Дейностите свързани с инвестиции за подобряването на енергийната 

ефективност в сградите на ЦДГ № 1 „Щастливо детство” и ЦДГ № 3 „Мечо Пух” гр. 

Исперих съответстват на точка V. Избор на програми, дейности и мерки от Плана за 

енергийна ефективност на Община Исперих за 2013г. 

3. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на центрове, предоставящи социални услуги за деца, възрастни хора и 

хора с увреждания в град Исперих” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

към Стратегия за местно развитие – Исперих по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони. Качествени и достъпни услуги за 

местния бизнес и населението на територията на МИГ Исперих”. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 228 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи 

(околоблокови пространства) в УПИ І от квартал 44 по плана на ж.к. „Васил 

Априлов” гр. Исперих, отреден за КЖС и озеленяване” съответстват на Приоритет 

ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване средата 

и условията на труд и живот, Цел 2.3. Опазване на околната среда и устойчиво 

използване на природните ресурси, Дейност 2.3.3. Подобряване на състоянието на 

градската среда, спортната инфраструктура, зони за отдих на населението на общината 

и обредни места, точка 2.3.3.16 от Програмата за реализиране на Плана за развитие 

на Община Исперих за периода 2007-2013г. 
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация на обществени зелени площи (околоблокови пространства) в УПИ І от 

квартал 44 по плана на ж.к. „Васил Априлов” гр. Исперих, отреден за КЖС и 

озеленяване”   за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  към  Стратегия  

за местно развитие – Исперих по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места. Привлекателна жизнена среда – витални селища, зелена територия”. 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 



Р Е Ш Е Н И Е 

      № 229 

 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

1. Дейностите по проект „Рехабилитация на общински пътища на 

територията на община Исперих”, който включва: 

- Път RAZ 2048 /ІІІ-702, с. Пристое – с. Белинци/ с. Духовец – граница 

община Исперих – Каолиново, участък от км. 0+000 до км. 1+495; 

-  Път RAZ 2047 с. Печеница – с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635; 

-  Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 7+012 

до км 7+848; 

-  Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. Лудогорци,  участък  от  км 8+550  до  км 

10+363. 

съответстват на Приоритет ІІ. 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, Дейност 2.1.1. 

Подобряване на пътната инфраструктура от и до общината, подобряване на общинската 

пътна инфраструктура и улична мрежа, точка 2.1.1.22 от Програмата за реализиране 

на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г. 
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 230 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи, 

околоблокови пространства, паркове и площади в населени места на община 

Исперих”, който включва: 



-  обществени зелени площи (околоблокови пространства) в УПИ І от 

квартал 41, 42, 43, 50, 51 по плана на ж.к. „Васил Априлов” гр. Исперих; 

-  парк в УПИ VІІІ-430 от квартал 47 по плана на с. Подайва; 

-  обществени зелени площи в УПИ І-309 от квартал 59 по плана на 

с.Лъвино; 

-  парк в УПИ ХІІ от квартал 34 (ограничен с ОК 171-172-110-170) по плана 

на с. Лудогорци; 

-  обществени  зелени  площи  в УПИ І-362  от квартал 58 (поземлен имот с 

идентификатор 37010.90.362) по плана на с. Китанчево; 

- парк в УПИ Х-429 от квартал 7 (поземлен имот с идентификатор 

65650.35.429) и площад в УПИ ХVІ от квартал 7 (поземлен имот с 

идентификатор 65650.35.436) по плана на с. Свещари; 

-   парк  в УПИ І от квартал 46 (поземлен имот с идентификатор 

15953.65.528) и обществени зелени площи в поземлен имот с 

идентификатор 15953.65.701 и поземлен имот с идентификатор 

15953.65.702 по плана на с. Голям Поровец; 

-  обществени  зелени  площи  в УПИ ІІ-436 от квартал 52 (поземлен имот с 

идентификатор 10015.111.436) по плана на с. Вазово. 

съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на 

общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.3. Опазване на 

околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, Дейност 2.3.3. 

Подобряване на състоянието на градската среда, спортната инфраструктура, зони за 

отдих на населението на общината и обредни места, точка 2.3.3.16 от Програмата за 

реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г. 
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация на обществени зелени площи, околоблокови пространства, паркове и 

площади в населени места на община Исперих” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 231 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Исперих предоставя временна финансова 

помощ в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група Исперих” за срок до 31.12.2013г. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 



        
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 232 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал. 5 от 

Закона за народните читалища, 

                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема докладите за дейността на читалищата в Община Исперих  и за 

изразходваните от бюджета средства през 2012 година 

 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково 

НЧ „ Просвета – 1956Г” с. Средоселци 

НЧ „Развитие – 1928г” с. Лудогорци 

НЧ „ Нов живот 1940г.” с. Конево 

НЧ „Светлина 1939” с. Яким Груево 

НЧ „ Съзнание 1891” – Исперих 

НЧ „ Васил Левски 1927” с. Бърдоква 

НЧ „ Просвета – 1920” с. Старо селище 

НЧ „ Васил Левски – 1936г” с. Печеница 

НЧ „ Пробида 1927” с. Китанчево 

НЧ „ наука 1937” с. Тодорово 

НЧ „ Назъм Хикмет 1959г.” с. Къпиновци 

НЧ „ Пробуда 1927 – Йонково” с. Йонково 

НЧ „ Самообразование 1901” с. Голям Поровец 

НЧ „ Просвета 1942г.” с. Райнино 

НЧ „ Самообразование-1930” с. Делчево 

НЧ „ Съзнание – 1927г.” с. Вазово 

НЧ „ Просвета 1929” с. Духовец 

НЧ „ Пробуда 1931” с. Белинци 

Народно читалище Рома – Вазово – 2007г.” с. Вазово 

НЧ „ Пробуда – 1928” с. Лъвино 

НЧ „ Развитие – 1910” с. Малък Поровец 

НЧ „ Елин Пелин 1930” с. Подайва 

Решението да бъдат изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящето решене подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

Вярно с оригинала,                                                        ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 

 


