
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №42 от  19.05.2014 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 369 

          

С цел кандидатстване на община Исперих с проектно предложение по Мярка 1 

„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства”, съфинансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското  икономическо пространство (2009 – 2014) и на основание 

чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.12, 

ал.4, т.1 от Закона за културното наследство, Общинският съвет 

 

      РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно от държавата на община 

Исперих стопанисването  и управлението на НИАР „Сборяново” за срок от 10 години. 

 

2. Дава съгласие община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, съфинансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското  икономическо пространство (2009 – 2014) 

 

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 четиринадесетдневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 370 

 

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

и местната администрация. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ  

Р Е Ш И :  

1 . Община Исперих да предостави временна финансова помощ на СНЦ НЧ 

„Пробуда 1928” – с. Лъвино в размер на 12 873,00 / дванадесет хиляди осемстотин 

седемдесет и три/ лв. със срок на възстановяване не по-късно от 31.12.2014 г. . във 



връзка с изпълнение на Договор № 40/3/710005/2013г. за отпускане на финансова 

помощ по проект  „Активни младежи – чисто село“ по мярка 7.1 „Напред към 

наследството – територията  Исперих ни обединява” от Стратегия за местно 

развитие на МИГ Исперих,  финансиран поПрограмата за развитие на селските 

райони 2007-2013г., ос 4 – ЛИДЕР  

   2.  Общински съвет Исперих дава съгласие за отпускането на сумата, като 

задължава   Кмета на общината да обзепечи вземането на Община Исперих  от 

получателя на сумата. 

 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.  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 371 

 

С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за тяхната 

замяна и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 40, ал.2, т.3 и 

ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи и чл.36, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползуването на земеделските земи 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при община Исперих за 2014 год., както следва: 

В раздел „Замяна на земеделски земи”:  

 

№ Населено място № на имота Площ на имота 

в дка 

цена 

1 с. Лъвино 000104 3,000 3 485 

  

 

 ІІ. Дава съгласие за замяна на общински поземлен имот №000104 по картата 

на възстановената собственост на село Лъвино, частна общинска собственост на 

основание Акт №5716/08.04.2014г., начин на трайно ползване - изоставена орна земя с 

площ 3,000 дка, с текуща пазарна цена на имота 3 485 /три хиляди четиристотин 

осемдесет и пет лева/ изготвена от Павлинка Станчева Йорданова с  имот № 029097 по 

картата на възстановената собственост на землище гр. Исперих, с НТП – нива с площ 

5,000 дка, с нотариален акт за продажба №124/23.02.2006г. която е с текуща пазарна 

цена на имота 3 485 /три хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/ изготвена от 

Павлинка Станчева Йорданова. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за замяна на 

поземлените имоти. 



 

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

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

           

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 

№ 372 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.39, ал.1, т.2 и ал.2  от Наредба № 5 на ОбС – Исперих; чл.5 от Нареда 

№ 16 на ОбС Исперих и във връзка с  проявения интерес за закупуване на поземлен 

имот  да  се проведе процедура по продажба с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2014 год. 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния 

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

 1. Незастроен поземлен имот III - 414(римско три тире четиристотин и 

четиринадесет) в квартал 66 отреден за Жилищно застрояване с площ 1 050(хиляда и 

петдесет)кв.м., по регулационния план на с. Драгомъж, община Исперих, при граници и 

съседи: имот УПИ XLVI, кв0; УПИ II, кв.66  УПИ IV, кв.66, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 5726  от 15.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията 

на 17.04.2014год., рег.№ 1101, том 5, №27.  

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 

572,00 (две хиляди петстотин седемдесет и два  лева) лева, която е пазарната цена, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.05.2014 год. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2 192,40 (две хиляди сто деветдесет и 

два  лева и четиридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000955/16.04.2014год. на отдел  МПАМДТ при община Исперих. 

 

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

Областен управител на област Разград в седемдневен 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 

 

№ 373 

 

С цел възстановяване правото на собственост на наследниците на Велчо Петров 

Велчев със земеделска земя от Общинския поземлен фонд и писмо с вх.№К-



1968/13.05.2014 г. от ОС ”Земеделие” гр. Исперих и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ  

           

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І. Възстановява правото на собственост на наследниците на Велчо Петров 

Велчев с част от  следния  имот общинска собственост: 

1.Поземлен имот №003010 с площ 12,996 дка, местност „Шарапанлък”, категория 

ІV, находящ се в землището на с.Йонково, съгласно АОС №2569/17.03.2009 г., при 

граници и съседи: имот №003022; имот №003011; имот №003013; имот №003012; имот 

№ 003020 и имот №000011; 

 

 

      ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих  

 

ІІІ. Настоящето 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 в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                      № 374 

 

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. Общински съвет Исперих Приема отчетите за дейността на читалищата в 

Община Исперих  и за изразходваните от бюджета средства през 2013 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 „ Пробуда 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 

НЧ „ Пробуда 1929” с. Свещари 

 

 

 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

Вярно с оригинала,                                                        ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


