
 
 

 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 8/ 30. 04. 2008 г. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И ЕЯ 
№ 38 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  
на общински жилища. 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  И С П Е Р И Х 
Р Е Ш И : 

 
 

І. Определя броя, вида и местонахождението на общинските жилища в групи, 
както следва: 

1.Жилища за ПРОДАЖБА -   17    броя 
 

№ АОС  Адрес Забележка Вид 
2006г. 

Вид 2008г. 

1. 40/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.3   
ап.8 

гарсониера продажба Продажба 

2. 44/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 
ап.18 

2-стаен продажба Продажба 

3. 7/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Д,ет.6 
ап.13 

2-стаен продажба продажба 

4. 23/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Б,ет.3 
ап.8 

2-стаен продажба продажба 

5. 16/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 
ап.16 

2-стаен продажба продажба 

6. 17/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 
ап.17 

2-стаен продажба продажба 

7. 45/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.7,вх.Г,ет.1 
ап.2 

2-стаен продажба продажба 



8. 3/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, 
ет.1, ап.2 

2-стаен продажба продажба 

9. 19/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, 
ет.2, ап.5 

2-стаен продажба продажба 

10. 4/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, 
ет.1, ап.3 

3-стаен продажба продажба 

11. 6/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, 
Ет.5, ап.15 

3-стаен продажба Продажба 
 

12. 36/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.14,вх.В, 
ет.5, ап.14 

2-стаен продажба продажба 

13. 14/02г. Ул.»Хан Аспарух», бл.2, вх.А, 
ет.5, ап.21 

боксониера продажба продажба 

14. 8/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А, 
ет. 4, ап.15 

боксониера продажба продажба 

15. 13/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А, 
ет. 5, ап.18 

гарсониера продажба продажба 

16. 12/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б, 
ет. 3,  ап.31 

боксониера продажба продажба 

17. 189/02г. С.Вазово,ул.”Ал.Стамболий -
ски” № 41 

къща продажба продажба 

 
2.Жилища под НАЕМ     -   12    броя 
 

№ АОС  Адрес Забележка Вид 2006г. Вид 2008г. 
1. 29/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.1,вх.Д,ет.6 

ап.22 
гарсониера наем наем 

2. 80/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.А,ет.
5, ап.19 

гарсониера наем наем 

3. 24/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.2 
ап.5 

2-стаен наем наем 

4. 39/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.5 
ап.14 

гарсониера наем наем 

5. 21/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.7 
ап.27 

гарсониера наем наем 

6. 5/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.
5, ап.13 

2-стаен наем наем 

7. 20/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.А, 
ет.3, ап.8 

гарсониера наем наем 

8. 37/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А, 
ет.5, ап.19 

боксониера наем наем 

9. 9/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б, 
ет.4, ап.35 

боксониера наем наем 

10. 11/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б, 
ет.5, ап.39 

боксониера наем нем 

11. 33/02г. Ул.»В.Левски»,бл.»Плиска», 
вх.В, ап.5 

гарсониера наем наем 

12. 22/02г. Ул.»В.Левски»,бл.»Ливний», 
ап.3 

2-стаен наем наем 

 



3.ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА    -   3     броя 
 

№ АОС  Адрес Забележка Вид 2006г. Вид 2008г. 
1. 958/02г. ЖК»В.Априлов»,бл.13,вх.А,ет.1 

ап.3 
гарсониера ведомствен ведомствен 

2. 41/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.3,вх.Б,ет.5 
ап.28 

2-стаен ведомствен ведомствен 

3. 18/02г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.Б,ет.4 
ап.26 

гарсониера ведомствен ведомствен 

 
4.РЕЗЕРВНО ЖИЛИЩЕ       -  1      брой 
 

№ АОС  Адрес Забележка Вид 2006г. Вид 2008г. 
1. 81/02Г. Гр.Исперих,ул.»Стефан 

Караджа»,№ 30 
къща резервно резервно 

ІІ. 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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И ЕЯ 
№ 39 

 
          На основание  чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от 
ЗБППМН   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
  1.Приема  за сведение  отчета за дейността на местната комисия  за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Исперих за 
2007г. 
  2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и 
Областен управител в 7-дневен срок от приемането му. 
           Настоящето решение подлежи на обжалване  в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен  съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 40 

 
          На основание  чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от 
ЗБППМН   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 



1. Председателя на МКБППМН да представи разширен план за дейността на    
МКБППМН  за  2008г. 
       2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и 
Областен управител в 7-дневен срок от приемането му. 
           Настоящето решение подлежи на обжалване  в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен  съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 41 

 
 
          На основание  чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 ал.1 от 
ЗМСМА   
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
 
 

1.Дава съгласие на територията на община Исперих да бъде реализиран проект по   
Наредба № 14 от 3.04.2008 г. на МЗХ (ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г.) и създадена Местна 
инициативна група - Исперих (МИГ- Исперих) и подкрепя СНЦ “Бизнесцентър – 
Исперих” да кандидатства с проект за финансово подпомагане по. мярка 431-2 от 
Програмата за развитие на селските райони  2007г. – 2013г, подмярка „Придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални 
местни инициативни групи в селските райони”.  

2.Дава съгласие проектът по Наредба № 14 от 3.04.2008 г на МЗХ (ДВ. бр.39 от 15  
Април 2008г.) да бъде осъществен като публично – частно партньорство между:  
СНЦ «Бизнесцентър - Исперих», кандидат за финансово подпомагане, представлявано 
от Емилия Германова и партньорите: Община Исперих;  ЕТ «Зейти Мехмед» с 
управител Зейти Мехмед, избран представител на стопанския сектор в община Исперих 
и СНЦ «Дом за обич и мечти» гр. Исперих представлявано от Звездица Пенева, избран 
представител на нестопанския сектор в община Исперих. За целта упълномощава Адил 
Решидов – кмет на община Исперих да представлява общината в качеството й на 
публичен партньор по проекта и да подпише декларацията за партньорство при 
кандидатстване. 

3.Общинският съвет на Община Исперих упълномощава Адил Решидов – кмет на  
община Исперих да подпише рамково споразумение за партньорство с кандидата за 
финансово подпомагане СНЦ “Бизнесцентър – Исперих” и партньорите: ЕТ “Зейти 
Мехмед” и СНЦ “Дом за обич и мечти” с включено финансово обезпечаване на 
дейностите по проекта под формата на безлихвен кредит до първо плащане в размер до 
25 000 евро. Споразумението ще бъде приведено в изпълнение, при условие, че проектът 
бъде одобрен за финансиране и кандидатът СНЦ «Бизнесцентър - Исперих» има 
подписан договор за предоставяне на финансова помощ с МЗХ, Управляващият орган и 
Разплащателната агенция 



4. Възлага на Нуридин Халилибрям Махмуд, председател на ПК по Финанси и 
бюджет към Общински съвет Исперих да оказва контрол за целесъобразното разходване 
на средствата под формата на безлихвен кредит за изпълнение на проекта съгласно т. 
3“. моля да гласува поименно. 
 5. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и 
Областен управител в 7-дневен срок от приемането му. 
 
           Настоящето решение подлежи на обжалване  в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен  съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я 
№ 42 

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

администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон 
 

Общински съвет – Исперих 
РЕШИ 

 
1. Приема годишния счетоводен отчет на ЕООД “ Общинска аптека” за 2007г. 
2. Загубата в размер на 5 783. 00 лв. да бъде внесена за сметка на резерва  
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на 

Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок 
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на 

съобщаването му обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  

 
 

Р Е Ш Е Н И Я 
№ 43 

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

администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон 
 

Общински съвет – Исперих 
РЕШИ 

1. Приема годишния счетоводен отчет на “ Лудогорска слава” ЕООД гр. 
Исперих за към 31.12.2007г.г. 

2. Реализираната и неразпределена печалба да остане в резерва на дружеството 
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на 

Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок 
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на 

съобщаването му обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  

 
 



 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 44 

 
С цел намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих и на основание 
чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 40, ал.1 от Закона за защита на 
животните  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

 
1. Приема Програма за намаляване на популацията и трайното решаване на 

проблема с  
безстопанствените кучета на територията на община Исперих. 
      2.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 
им пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 45 

 
С цел намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих и на основание 
чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал.1 и ал.2 и ал.3 от Закона за 
защита на животните и чл. 137, ал.1 от Закона за ветеринарно медицинската 
дейност  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

 
1. Създава Приют за безстопанствени кучета на територията на община Исперих  

и разкрива нова дейност в  “ Други дейности по опазване на околната среда” към 
функция  “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда с численост  на 
персонала 4 бр., в това число: 
 

Управител     1 бр. 
Гледачи 2 бр. 
Шофьор 1 бр 
  

Като средствата за възнагражденията им ще бъдат предоставени от резервния бюджет. 
 

2.  Възлага на Кмета на община Исперих да регистрира Приюта в РВМС   



 
3. Приема Правилник за организацията и дейността на приюта за 
безстопанствени кучета  

на територията към община Исперих.  
 

1. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на  
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
 Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 
им пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 
 

С цел актуализация на общинските такси и цени за извършваните от 
Общинска администрация Исперих административни, технически и други услуги 
и на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и 
чл. 8 от ЗМДТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
РЕШИ 

 
1. Изменя Наредба № 11 на Общински съвет – Исперих както следва: 
 Глава ІІ Местни такси,  Раздел І І  Такса за ползване на пазари, тържища, 

панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение  
Чл.20. (8)  Такса за ползване на терен с цел търговия с промишлени стоки:        

                1. На ден                                                          - 1.65 лв./кв.м.        
                2. На месец         - 7.50 лв./кв.м. 

Чл.22.(1) За ползване на тротоари,площади,улични платна и др.терени общинска собственост за 
търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

   1. за терени за разполагане на маси, столове, витрини, фризери за сладолед и др. такива към 
прилежащи търговски обекти и заведения за хранене и развлечения /летни градини/ : 

а) за гр. Исперих – І зона – на ден – 0.50 лв. / кв.м., на месец – 8.00 лв/ кв. м.; 
      – І І зона – на ден – 0.40 лв. / кв.м., на месец – 6.00 лв/ кв. м.; 

б) за села – на ден – 0.30 лв. / кв.м., на месец – 5.00 лв/ кв. м.; 
 
2. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и  

на Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
            Решенията подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им пред 
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 47 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 
Общински съвет – Исперих 

РЕШИ 



1. Възлага на  Кмета на община Исперих да внесе докладна записка, в която да 
изложи виждането си за развитието на Общинското дружество „Лудогорска слава” 
ЕООД гр. Исперих, в това число възможности за приватизация на дружеството. 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 
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 Административно процесуалния кодекс. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 48 

 
На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл.  7, ал. 4, ал. 3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж обн. в ДВ бр. 48 от 13. юни 2006г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Юнзиле  Гюрсел 
Реджеб със  законен представител Гюлсевим Мехмед Абил от с.  Старо Селище, 
общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Космос ” № 8 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 
областния управител на област Разград в седемдневен срок. 
 Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 
съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 
 
                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                    на Общински съвет – Исперих:                
                                                                                                                  / Бейсим 
Басри / 
 

ПРОТОКОЛИСТ:              
                        / Къймет Ариф / 
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