
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 48 от 25.11.2014г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 430 

 

На основание резултатите от избора, проведен по реда на  чл.24, ал.1 от  

ЗМСМА, установени в протокола на избирателната комисия за избиране на 

Председател на Общински съвет – Исперих от 25.11.2014г., както и на основание  

чл 21, ал. 1, т.3, чл. 24, ал. 1 и  чл. 27, ал.4 от ЗМСМА 

 

РЕШИ: 

 

1. Избира Гюнел Адем Мюсреф за Председател на Общински съвет Исперих за  

мандат 2011-2015г. 

2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областен  

Управител на Област Разград. 

Настоящето 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 

№ 431 

 

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

закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  

 На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл.4, ал. 1 от  Наредба № 5 на ОбС- Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

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

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

1. В раздел „Продажба на незастроени дворни места” със следните имоти: 

1.1. Незастроен поземлен имот №15953.65.3, с площ 741кв.м., кадастралната 

карта на с. Г. Поровец  при прогнозна  цена в размер на 1 600,00 лева. 

1.2.Незастроен поземлен имот№15953.65.2, с площ 857кв.м. по кадастралната 

карта на село Г. Поровец , при прогнозна цена в размер на   1800,00лева. 

2. В раздел продажба на земеделски земи със следните поземлени имоти: 

№ Населено място № на имота Площ на имота 

в дка. 

Прогнозна цена 

1 с.Йонково 028130 0,663 530,00 лева 

2 с.Йонково 028131 2,457 1900,00 лева 

3. с.Йонково 028132 0,948 800,00 лева 

4. с.Йонково 028133 2,115 1700,00 лева 

5. с.Йонково 028134 0,497 400,00 лева 



6. с.Йонково 028135 0,497 400,00 лева 

7. с.Йонково 028136 0,172 150,00 лева 

 

В раздел ХI „Отдаване под наем на “земеделски земи ”  с поземлени имоти 

находящи се в землище с. Белинци, местност „Неопределена” както следва: 

 

№ Населено 

място 

№ на имота Площ на имота в 

дка. 

НТП 

1. с.Белинци 03472.34.25 4, 362 Овощна градина 

5. с.Белинци 03472.34.4 53, 129 Овощна градина 

6. с.Белинци 03472.34.5 41,172 Овощна градина 

 

 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 432 

С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите  - собственост на община 

Исперихи и осигоряване на приходи 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.111 – 114 от Закона за горите,  чл. 7 

от  Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълниние на дейностите  в горските 

територии - държавна общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти и чл.87. т. 2  от  Наредбата № 5 на Общински съвет - 

Исперих  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
I.  Да се приеме Годишен план за ползване на дървесина през 2015год.  от  

горите, собственост на община Исперих по следните пототдели: 

Подотдел Кад.№ Землище Запас – куб.м. Дървесен вид 

 1153 – ж 000062 с. Бърдоква 550 Цер 

1067 - о 000120 с. Йонково 1340 Цер 

1067 - л 000120 с. Йонково 410 Цер 

1070 - г 15593.42.10 с. Г.Поровец 1210 Цер 

1070 - б 15593.19.58 с. Г.Поровец 720 Цер и Благун 

1036 – ж -1 65650.17.17 с. Свещари 280 Акация 

1143 – е 1  000142 с. Лъвино 520 Акация 

1143 – ж 1  144041 с. Подайва 50 Акация 

1168 - ж 000065 с. Бърдоква 960 Цер,  липа 

 

ОБЩО 

   

6110 

 

 

 

II. Годишния план да бъде публикувано на интернет страницата на Община 

Исперих. 



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

правилното   и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

ІV. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 433 

 

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

собственост; чл.5 от Наредба № 16 на Общински съвет - Исперих и във връзка с  

проявения интерес за закупуване на  поземлени имоти  да  се проведе процедура по 

продажба на същите 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  следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

 

1. Поземлен имот №15953.65.2(петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка две), с начин на трайно ползване “Незастроен имот за 

жилищни нужди” и начин на трайно предназначение Урбанизирана с площ 

857(осемстотин петдесет и седем)кв.м., находящ се в с. Г.Поровец, община Исперих, 

област Разград, ул.“Драва”, при граници и съседи: имот №15953.65.628; имот 

№15953.65.132; имот №15953.65.3 и имот №15953.65.629, съгласно Акт за частна 

общинска собственост №5257/15.02.2013г., вписан в Агенцията по вписванията на 

15.02.2013 г., дело № 241, рег.№425, том. 2, №43. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на  1 885,00 

(хиляда осемстотин осемдесет и пет)лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1789,40 (хиляда седемстотин осемдесет 

и девет лева и четиридесет стотинки) лева.  

 

2. Поземлен имот №15953.65.3(петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка три), с начин на трайно ползване “Незастроен имот за 

жилищни нужди” и начин на трайно предназначение Урбанизирана с площ 

741(седемстотин четиридесет и един)кв.м., находящ се в с. Г.Поровец, община 

Исперих, област Разград, ул.“Бузлуджа”,  при граници и съседи: имот №15953.65.132; 

имот №15953.65.133; имот №15953.65.4; имот №15953.65.629 и имот №15953.65.2, 

съгласно Акт за частна общинска собственост №4935/30.06.2011г., вписан в Агенцията 

по вписванията на 06.07.2011г., дело № 1128, рег.№1987, том. 6, №129. 

 



Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на на 1 

630,00 (хиляда шестстотин тридесет)лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1547,20 (хиляда петстотин четиридесет 

и седем лева и двадесет стотинки) лева.  

 

3. Поземлен имот №15953.7.6(петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка седем точка шест), с начин на трайно ползване “Друг вид нива” и начин на 

трайно предназначение Урбанизирана с площ 913(деветстотин и тринадесет)кв.м., 

категория III, находящ се в с. Г.Поровец, община Исперих, област Разград, в местността 

“План. Н 89 ”, при граници и съседи: имот №15953.65.11; имот №15953.65.177; имот 

№15953.65.15; имот №15953.7.5; имот №15953.7.3; имот №15953.7.2; имот №15953.7.7 

и имот №15953.65.10, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5195/17.01.2013г., вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2013 г., дело № 50, 

рег.№114, том. 1, №8. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на на 2009,00 

(две хиляди и девет) лева, която е пазарната цена определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1333,70 (хиляда триста тридесет и три 

лева и седемдесет стотинки) лева.  

 

4. Урегулиран поземлен имот VI - 59(римско шест тире петдесет и девет), в  

квартал 9(девет), отреден за Жилищно застрояване  с площ 792(седемстотин седемдесет 

и две)кв.м,  по плана на с. Тодорово, община Исперих, област Разград, ул. “Вихрен” 

№3, 

при граници и съседи: ул.“Вихрен”, УПИ V от кв.9; УПИ ХI от кв.9 и УПИ VII от кв. 9, 

съгласно Акт за частна общинска собственост №5811/27.10.2014г., вписан в Агенцията 

по вписванията на 30.10.2014г., дело № 2218, рег.№2854, том 12, №73. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 1 703,00 

(хиляда седемстотин и три) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 651,60 (хиляда шестотин петдесет и 

един лева и шестдесет стотинки) лева.  

 

5. Урегулиран поземлен имот VII - 59(римско шест тире петдесет и девет), в 

квартал 9 (девет), отреден за Жилищно застрояване  с площ 731(седемстотин тридесет и 

един)кв.м,  по плана на с. Тодорово, община Исперих, област Разград, ул. “Вихрен” 

№1, при граници и съседи: ул.“Вихрен”, УПИ Х от кв.9; УПИ VIII от кв.9 и  УПИ VI от 

кв. 9, съгласно Акт за частна общинска собственост №5812/27.10.2014г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 30.10.2014г., дело № 2217, рег.№2855, том 12, №72. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 1 572,00 

(хиляда петстотин седемдесет и два лева) лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 524,20 (хиляда петстотин двадесет и 

четири лева и двадесет стотинки) лева.  

 

6. Урегулиран поземлен имот II - 198(римско втори тире сто деветдесет и осем), 

в квартал 22(двадесет и втори), отреден за Жилищно застрояване  с площ 1 238(хиляда 

двеста тридесет и осем)кв.м,  по регулационния плана на с. Яким Груево, община 



Исперих, област Разград, ул. “Иван Вазов” №2, при граници и съседи: Север – ул. 

“Иван Вазов”,  Изток УПИ IV - 199 и  УПИ III – 200, Запад – УПИ I - 197, съгласно Акт 

за частна общинска собственост №5781/17.07.2014г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 21.07.2014г., дело № 1482, рег.№1954, том 8, №119. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 2 650,00 ( 

две хиляди шестстотин петдесет лева) лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2 584,90 (две хиляди петстотин 

осемдесет и четири лева и деветдесет стотинки) лева.  

 

ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

  ІІІ. 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 в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 434 

 

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

собственост; чл.5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с  

проявения интерес за закупуване на  поземлени имоти  да  се проведе процедура по 

продажба на същите 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  следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

 

1. Поземлен имот № 028106 (нула двадесет и осем сто и шест), находящ се в 

местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, с 

начин на трайно ползване «Нива» с площ 0,768 (нула  цяло седемстотин шестдесет и 

осем) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028104; имот №000032; 

имот №028107; имот №002062 и имот №028099, съгласно Акт за частна общинска 

собственост №5746/16.06.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 19.06.2014 г., 

рег.№1621, том. 7, №51. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 602,00  

(шестотин и два) лева, която е пазарната цена определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от 30.06.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 118,50(сто и осемнадесет лева  и 

петдесет стотинки) лева.  



 

2. Поземлен имот № 037669 (нула тридесет и седем шестстотин шестдесет и 

девет), находящ се в местността “До село” в землището на с. Йонково, община 

Исперих, област Разград, с начин на трайно ползване «Нива» с площ 1,037 (едно  цяло 

тридесет и седем) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №037670; имот 

№037671; имот №000064 и имот №000061, съгласно Акт за частна общинска 

собственост №5742/16.06.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 19.06.2014 г., 

рег.№1639, том. 7, №69. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 813,00  

(осевстотин и тринадесет) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 30.06.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 175,30(сто седемдесет и три лева  и 

тридесет стотинки стотинки) лева.  

 

3. Поземлен имот № 028104 (нула двадесет и осем сто четири), находящ се в 

местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, с 

начин на трайно ползване «Нива» с площ 0,082 (нула цяло нула осемдесет и два) дка, 

категория III (трета), при граници и съседи: имот №000032; имот №028106; имот 

№028099 и имот №028100, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5747/16.06.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 19.06.2014 г., рег.№1622, 

том. 7, №52. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 65,00  

(шестдесет и пет) лева, която е пазарната цена определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от 30.06.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 12,70(дванадесет лева  и седемдесет 

стотинки) лева.  

 

4. Поземлен имот № 028136 (нула двадесет и осем сто тридесет и шест), 

находящ се в местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, 

област Разград, с начин на трайно ползване «Нива» с площ 0,172 (нула цяло сто 

седемдесет и две) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028135; имот 

№028128 и имот №000032, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5804/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., рег.№2662, 

том. 11, №111. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 138,00  

(сто тридесет и осем) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 26,50(дванадесет и шест лева  петдесет 

стотинки) лева.  

 

5. Поземлен  ,имот №028134 (нула двадесет и осем сто тридесет и четири), 

находящ се в местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, 

област Разград, с начин на трайно ползване «Нива» с площ 2,156 (две цяло сто петдесет 

и шест) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028133; имот №028128; 

имот №028135  и имот №000032, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5802/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., рег.№2667, 

том. 11, №116. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 

1725,00(хиляда седемстотин двадесет и пет) лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 



Данъчната оценка на имота е в размер на 332,80(триста тридесет и два лева  

осемдесет стотинки) лева.  

 

6. Поземлен имот №028135(нула двадесет и осем сто тридесет и пет), находящ се 

в местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, с 

начин на трайно ползване «Нива» с площ 0,497 (нула цяло четиристотин деветдесет и 

седем) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028136; имот №000032; 

имот №028134  и имот №028128, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5803/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., рег.№2662, 

том. 11, №117. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 

398,00(триста деветдесет и осем) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 76,70(седемдесет и шест  лева  и 

седемдесет стотинки) лева.  

7. Поземлен имот №028133(нула двадесет и осем сто тридесет и три), находящ 

се в местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, 

с начин на трайно ползване «Нива» с площ 2,115 (две цяло сто и петнадесет) дка, 

категория III (трета), при граници и съседи: имот №028132; имот №000032; имот 

№028134; имот №028128  и имот №028129, съгласно Акт за частна общинска 

собственост №5801/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., 

рег.№2666, том. 11, №115. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 1 

692,00(хиляда шестстотин деветдесет и два) лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 326,50(триста двадесет и шест  лева  и 

петдесет стотинки) лева.  

 

8. Поземлен имот №028132(нула двадесет и осем сто тридесет и две), находящ се 

в местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, с 

начин на трайно ползване «Нива» с площ 0,948 (нула цяло деветстотин четиридесет и 

осем) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028131; имот №028130; 

имот №028129;  имот №028133 и имот №000032, съгласно Акт за частна общинска 

собственост №5800/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., 

рег.№2665, том. 11, №114. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 

758,00(седемстотин петдест и осем) лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 146,30(сто четиридесет и  шест лева  и 

тридесет стотинки) лева.  

 

9. Поземлен имот №028131(нула двадесет и осем сто тридесет и едно), находящ 

се в местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, 

с начин на трайно ползване «Нива» с площ 2,457 (две цяло четиристотин петдесет и 

седем) дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028132; имот №000032; 

имот №002062 и имот №028130, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5799/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., рег.№2664, 

том. 11, №113. 



Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 

1965,00(хиляда деветстотин шестдесет и пет) лева, която е пазарната цена определена 

от независим лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 379,20(триста  седемдесет и  девет лева  

и двадесет стотинки) лева.  

 

10. Поземлен имот №028130(нула двадесет и осем сто тридесет), находящ се в 

местността “До село” в землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград, с 

начин на трайно ползване «Нива» с площ 0,663 (нула цяло шестстотин шестдесет и три) 

дка, категория III (трета), при граници и съседи: имот №028129; имот №028132; имот 

№0128131 и имот №002062, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№5798/02.10.2014г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.10.2014 г., рег.№2663, 

том. 11, №112. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 

530,00(петстотин и тридесет) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 01.11.2014 г. 

 

Данъчната оценка на имота е в размер на 92,60(деветдесет и  два лева  и 

шестдесет стотинки) лева.  

 

ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

 ІІІ. 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 в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 435 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 76, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Връща докладната записка от Бейсим  Руфад Расим заместник Кмет на Община  

Исперих, относно: Промяна статута и начина на предназначение на поземлени имоти  

находящи се в землището на с. Вазово и  с. Конево, община Исперих, област Разград  

 

            2. 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 в 14 дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 



№ 436 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  във връзка с чл. 19 , ал.1   от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост с цел: 

       - изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински  

имоти; 

       - създаване на по-добри условия за стопанисване; 

       - реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

         І. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

земеделски земи в землището на гр. Исперих, местност” Дере алан”, община Исперих, 

описани в приложение № 1 към настоящата докладна   записка при следните условия:   

1.  Начална тръжна наемна цена, както следва: 

           Лозя  - 28 (двадесет и осем ) лева на декар. 

           Нива  –  25 (двадесет и пет ) лева на декар. 

2. Договорите за наем да се сключват за срок от 5 (пет) години, като наемната цена да 

се заплаща в срок до 30 октомври на текущата селскостопанска година. 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

       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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

  

 

 

 

 

 

Приложение 1   

 Списък на поземлени имоти от землището на гр.Исперих, местност "Дере алан" 

    

  Поземлен имот площ НТП 

1 7.1 1,168 Нива 

2 7.2 1,251 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

3 7.3 1,129 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

4 7.4 1,162 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

5 7.5 1,049 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

6 7.6 0,281 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

7 7.8 0,569 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

8 7.9 0,508 Изоставена орна земя 

9 7.11 1,275 Нива 

10 7.12 0,700 Нива 

11 7.13 1,216 Лозови насаждения /нетерасирани/ 



12 7.14 0,919 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

13 7.15 1,257 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

14 7.16 0,954 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

15 7.17 1,202 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

16 7.18 0,937 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

17 7.19 0,917 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

18 7.20 1,191 Изоставена орна земя 

19 7.21 0,817 Изоставена орна земя 

20 7.22 0,700 Изоставена орна земя 

21 7.23 1,061 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

22 7.24 2,238 Изоставена орна земя 

23 7.25 1,538 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

24 7.26 2,075 Изоставена орна земя 

25 7.27 0,855 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

26 7.30 0,274 Нива 

27 7.32 0,420 Изоставена орна земя 

28 7.34 1,162 Нива 

29 7.35 1,010 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

30 7.36 0,229 Нива 

31 7.37 1,517 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

32 7.41 1,071 Изоставена орна земя 

33 7.42 1,004 Нива 

34 7.43 0,980 Нива 

35 7.46 0,866 Нива 

36 7.47 0,867 Нива 

37 7.48 0,969 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

38 7.51 1,144 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

39 7.52 1,070 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

40 7.53 1,108 Нива 

41 7.57 0,761 Нива 

42 7.58 1,082 Нива 

43 7.59 0,913 Нива 

44 7.60 0,527 Нива 

45 7.61 0,548 Нива 

46 7.62 0,255 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

478 7.63 0,680 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

48 7.65 4,671 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

49 7.67 1,301 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

50 7.68 0,496 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

51 7.70 0,444 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

52 7.72 0,809 Нива 

53 7.78 0,564 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

54 7.85 0,957 Нива 



5 7.86 1,280 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

56 7.90 1,658 Нива 

57 7.91 0,575 Изоставена орна земя 

58 7.92 1,478 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

59 7.93 1,170 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

60 7.94 0,557 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

61 7.95 0,630 Изоставена орна земя 

62 7.97 1,084 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

63 7.99 1,921 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

64 7.101 0,556 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

65 7.103 1,059 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

66 7.106 0,871 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

67 7.107 1,202 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

68 7.108 0,886 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

69 7.109 0,907 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

70 7.110 0,365 Нива 

71 7.111 1,820 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

72 7.116 1,197 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

73 7.117 0,980 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

74 7.118 0,814 Нива 

75 7.121 0,674 Нива 

76 7.125 0,780 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

77 7.128 0,510 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

78 7.129 0,068 Изоставена орна земя 

79 7.130 0,417 Нива 

80 7.136 1,426 Нива 

81 7.137 1,147 Нива 

82 7.138 0,937 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

83 7.139 0,879 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

84 7.141 1,284 Нива 

85 7.142 0,068 Изоставена орна земя 

86 7.143 1,156 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

87 7.144 1,114 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

88 7.146 0,480 Нива 

89 7.147 2,011 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

90 7.149 1,067 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

91 7.150 1,242 Нива 

92 7.151 1,447 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

93 7.153 1,636 Нива 

94 7.154 1,580 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

95 7.155 0,977 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

96 7.156 0,586 Нива 

97 7.157 0,432 Лозови насаждения /нетерасирани/ 



98 7.158 0,885 Нива 

99 7.159 1,045 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

100 7.160 1,781 Нива 

101 7.161 0,999 Нива 

102 7.162 0,950 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

103 7.163 1,063 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

104 7.164 0,910 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

105 7.165 0,951 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

106 7.166 0,870 Нива 

107 7.167 1,369 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

108 7.168 1,098 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

109 7.169 0,937 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

110 7.170 0,716 Нива 

111 7.171 1,109 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

112 7.172 0,446 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

113 7.173 1,563 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

114 7.175 1,359 Нива 

115 7.176 0,957 Нива 

116 7.178 0,785 Изоставена орна земя 

117 7.179 1,208 Нива 

118 7.180 0,255 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

119 7.186 0,293 Нива 

120 7.187 0,377 Нива 

121 7.188 0,644 Нива 

12 7.189 0,303 Нива 

123 7.190 0,311 Нива 

124 7.191 0,677 Нива 

125 7.197 1,378 Нива 

126 7.198 1,400 Нива 

127 7.199 0,869 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

128 7.200 0,916 Изоставена орна земя 

129 7.201 0,711 Нива 

130 7.202 0,406 Нива 

131 7.203 0,523 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

132 7.204 0,399 Нива 

133 7.205 1,106 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

134 7.206 1,050 Нива 

135 7.208 2,028 Изоставена орна земя 

136 7.211 1,203 Нива 

137 7.215 1,042 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

138 7.217 1,131 Нива 

139 7.218 0,629 Нива 

140 7.219 0,753 Нива 



141 7.220 0,496 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

142 7.221 0,753 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

143 7.222 0,473 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

144 7.223 0,570 Нива 

145 7.224 0,873 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

146 7.225 0,602 Изоставена орна земя 

147 7.228 1,460 Нива 

148 7.229 0,879 Нива 

149 7.230 0,425 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

150 7.231 0,493 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

151 7.232 1,527 Нива 

152 7.233 0,471 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

153 7.234 0,784 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

154 7.235 0,782 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

155 7.236 0,880 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

156 7.237 0,402 Изоставена орна земя 

157 7.238 0,532 Изоставена орна земя 

158 7.239 0,866 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

159 7.240 0,941 Нива 

160 7.241 1,079 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

161 7.242 1,090 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

162 7.243 1,266 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

163 7.244 0,867 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

164 7.245 0,858 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

165 7.246 1,507 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

166 7.247 1,038 Нива 

167 7.248 1,057 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

168 7.249 0,965 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

169 7.250 1,055 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

170 7.251 0,588 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

171 7.252 0,933 Изоставена орна земя 

172 7.253 1,036 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

173 7.254 1,026 Нива 

174 7.255 1,059 Нива 

175 7.256 0,975 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

176 7.258 0,716 Изоставена орна земя 

177 7.259 0,341 Нива 

178 7.260 0,260 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

179 7.261 0,337 Изоставена орна земя 

180 7.262 0,914 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

181 7.265 1,178 Изоставена орна земя 

182 7.266 1,157 Нива 

183 7.267 1,685 Изоставена орна земя 



184 7.268 1,668 Изоставена орна земя 

185 7.269 0,595 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

186 7.270 1,020 Изоставена орна земя 

187 7.271 1,102 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

188 7.272 0,538 Нива 

189 7.273 1,041 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

190 7.274 1,091 Нива 

191 7.278 0,895 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

192 7.279 0,407 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

193 7.281 0,510 Изоставена орна земя 

194 7.282 0,523 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

194 7.283 0,922 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

196 7.284 0,283 Изоставена орна земя 

197 7.285 0,348 Нива 

198 7.286 0,433 Нива 

199 7.287 0,502 Изоставена орна земя 

200 7.288 0,516 Изоставена орна земя 

201 7.289 0,670 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

202 7.290 2,015 Нива 

203 7.291 1,394 Изоставена орна земя 

204 7.292 0,982 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

205 7.293 1,486 Изоставена орна земя 

206 7.295 0,661 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

207 7.296 0,605 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

208 7.299 0,377 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

209 7.300 0,280 Нива 

210 7.301 0,743 Лозови насаждения /нетерасирани/ 

211 7.302 1,099 Нива 

212 7.303 0,686 Нива 

213 7.304 3,349 Изоставена орна земя 

214 7.322 0,825 Изоставена орна земя 

  обща площ 201,757   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 437 

 

 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 и Договор за отпускане на 

финансова помощ № 40/3/3210691 от 01.07.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на 

стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект 

„Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания в гр. Исперих”,сключен между Община Исперих, „Местна инициативна 

група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ: 121100421, 



идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 

директор, 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 60 342.24лв. (шестдесет хиляди 

триста четиридесет и два лева и двадесет и четири стотинки) за обезпечаване на    

110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова 

помощ № 40/3/3210691 от 01.07.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект „Подобряване на 

център, предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. 

Исперих”, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна група – Исперих” и 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 40/3/3210691 от 01.07.2014 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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

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

Решението 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 

№ 438 

 

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 и Договор за отпускане на 

финансова помощ № 40/3/3221325 от 04.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на 

стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект 

„Рехабилитация на парк „Владимир Друмев” в гр. Исперих”, сключен между Община 

Исперих, „Местна инициативна група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК 

по БУЛСТАТ: 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор, 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 39 652.33 лв. (тридесет и девет 

хиляди шестстотин петдесет и два лева и тридесет и три  стотинки) за 

обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за 

отпускане на финансова помощ № 40/3/3221325 от 04.08.2014 г. по мярка 4.1 



„Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за  Проект „Рехабилитация на парк „Владимир Друмев” в гр. Исперих”, 

сключен между Община Исперих, „Местна инициативна група – Исперих” и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 40/3/3221325 от 04.08.2014 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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

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

Решението 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 

№ 439 

 

 

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 и Договор за отпускане на 

финансова помощ № 40/3/3211322 от 04.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на 

стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект 

„Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги - 

Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” с. Свещари и 

Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково, сключен между Община Исперих, 

„Местна инициативна група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по 

БУЛСТАТ: 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор, 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 150 080.48 лв. (сто и петдесет 

хиляди и осемдесет лева и четиридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от 

заявения размер на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 

40/3/3211322 от 04.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за Проект „Подобряване на 

съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги - Читалище „Елин Пелин 

1930” с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” с. Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 

1964” с. Малко Йонково, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна 

група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 40/3/3211322 от 04.08.2014 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

Решението 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 

№ 440 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 7, б. „а”, подб. 

„аа”, чл. 36в, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Променя наименованието на действащото ЦНСТ от „Център за настаняване от  

семеен тип”1 за деца без увреждания на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания” 1, с адрес на управление гр.Исперих, ул.“В.Левски“ № 

72, променя и целевата група от „за деца от 3-10 години“ в „за деца и младежи“, с 

капацитет от 12 места. Промяната влиза в сила считано от 01.01.2015 г. 

2. Променя наименованието на действащото ЦНСТ от „Център за настаняване от  

семеен тип”2 за деца без увреждания на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания” 2, с адрес на управление: гр.Исперих, ул.“В.Левски“ 

№ 72, променя и целевата група от „за деца от 11-18 години“ в „за деца и младежи“, с 

капацитет от 12 места. Промяната влиза в сила считано от 01.01.2015 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да направи предложение до  

Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане чрез Региона дирекция 

социално подпомагане за промяна на наименованието и целевата група  на действащите 

Центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Исперих в 14-дневен 

срок от приемането на настоящето решение. 

4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на  

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл. 

22 от ЗМСМА. 

5. 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 

№ 441 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 7 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

1. Намалява капацитета на специализираната институция Дом за деца „Лудогорие”  

град Исперих от 25 на 20 места, считано от 01.01.2015 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да направи предложение до  

Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за намаляване 

капацитета на специализираната институция Дом за деца „Лудогорие” град Исперих от 

25 на 20 места, считано от 01.01.2015 г. чрез Региона дирекция социално подпомагане в 



14-дневен срок от неговото приемане. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на  

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл. 

22 от ЗМСМА. 

4. 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 

№ 442 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

5. Приема актуализиран Годишен план за развитие на социалните услуги в Община  

Исперих за 2015 г. /Приложение 1/. 

6. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави актуализиран Годишен  

 

план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2015 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане чрез Региона дирекция социално 

подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане. 

7. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на  

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл. 

22 от ЗМСМА. 

8. 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 

№ 443 

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.52 от ЗДБРБ за 2014 г. и чл. 56, 

ал. 2 и  чл. 124, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2014г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  41 667 617 лв.  

 

2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи” за 2014г. съгласно Приложение № 2 на стойност  

970 612 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.  

 

 

 

 

                                                                                        Председател:      

    Гюнел Мюсреф 
                                                                                               

Вярно с оригинала,                                                        ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


