
Р Е Ш Е Н И Я 

ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ, 

ПРОВЕДЕНО НА 26.04.2006 ГОДИНА 

ПРОТОКОЛ  № 27 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 89, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба № 5 на ОбС – Исперих 

173/1.2. Определя начална тръжна цена за месечен наем на обекта 745. 00 лв.,  стъпка на 
наддаване 75 лв. 

  

На основание чл. 22, ал. 1, от ЗМСМА, Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
Закона за местните данъци и такси, Наредба № 23 на Министерството на 
земеделието и горите за профилактика и борба с болестта  "бяс" при животните и 
подзаконовите актове, свързани с прилагането им  

175. Приема НАРЕДБА № 14 за  придобиване, притежавани и отглеждане на кучета на 
територията на Община Исперих. 

  

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и Наредба № 21 за хигиенните изисквания за 
изграждане и поддържане на гробищни паркове /гробища/ и погребване и 
пренасяне на покойници, издадена от Министерство на Народното здраве   

176. Приема Наредба № 15 за организация и управление на гробищните паркове в гр. Исперих 
и кметствата на Община Исперих 

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация, 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 

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

177/1. Жилища за ПРОДАЖБА - 22 броя 

№ АОС Адрес Забележка Вид 
2005 г. 

Вид 
2006 г. 

1 30/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 1, вх. Д, ап. 19 гарсониера продажба продажба 

http://isperih.bg/OBS/Naredbi/Naredba%2014.doc
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2 28/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 2, вх. Д, ап. 26 боксониера продажба продажба 

3 40/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 2, вх. Б, ап. 8 гарсониера наем продажба 

4 44/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 5, вх. В, ап. 18 2-стаен продажба продажба 

5 7/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 5, вх. Д, ап. 13    2-стаен продажба продажба 

6 23/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 5, вх. Б, ап. 8    2-стаен продажба продажба 

7 16/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 5, вх. В, ап. 16   2-стаен наем продажба 

8 17/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 5, вх. В, ап. 17   2-стаен наем продажба 

9 45/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 7, вх. Г, ап. 2    2-стаен продажба продажба 

10 3/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 9, вх. А, ап. 2    2-стаен продажба продажба 

11 19/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 9, вх. А, ап. 5    2-стаен продажба продажба 

12 4/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 10, вх. Б, ап. 3    3-стаен продажба продажба 

13 6/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 10, вх. Б, ап. 15   3-стаен продажба продажба 

14 1444/04 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 3, вх. Б, ап. 11   2-стаен продажба продажба 

15 36/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 14, вх. В, ап. 14 2-стаен наем продажба 

16 14/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 2, ап. 21 боксониера продажба продажба 

17 8/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 7, вх. А, ап. 15 боксониера продажба продажба 

18 13/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 7, вх. А, ап. 18 гарсониера продажба продажба 

19 12/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 7, вх. Б, ап. 31 боксониера продажба продажба 

20 34/02 г. Блок "Плиска", вх. В, ап. 8 гарсониера наем продажба 

21 995/03 г. с. Яким Груево  къща продажба продажба 

22 189/02 г. с. Вазово  къща продажба продажба 
        

177/2. Жилища под НАЕМ - 13 броя 

№ АОС Адрес Забележка Вид 
2005 г. 

Вид 
2006 г. 

1 29/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 1, вх. Д, ап. 22 гарсониера наем наем 

2 32/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 1, вх. Д, ап. 23 гарсониера наем наем 

3 80/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 2, вх. А, ап. 19 гарсониера наем наем 

4 24/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 2, вх. Д, ап. 5 2-стаен продажба наем 

5 39/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 2, вх. Б, ап. 14  гарсониера наем наем 

6 21/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 2, вх. Д, ап. 27    гарсониера наем наем 

7 5/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 10, вх. Б, ап. 13   2-стаен наем наем 

8 20/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 5, вх. А, ап. 8 гарсониера наем наем 

9 37/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 7, вх. А, ап. 19 боксониера наем наем 

10 9/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 7, вх. Б, ап. 35 боксониера наем наем 

11 11/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 7, вх. Б, ап. 39  боксониера наем наем 

12 33/02 г. Блок "Плиска", вх. В, ап. 5 гарсониера наем наем 

13 22/02 г. Блок "Ливний", ап. 3 2-стаен наем наем 

  



177/3. Ведомствени жилища - 4 броя 

№ АОС Адрес Забележка Вид 
2005 г. 

Вид 
2006 г. 

1 27/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 5, вх. Б, ап. 13 2-стаен ведомствен ведомствен 

2 958/02 г. ж.к. "В. Априлов", бл. 13, вх. А, ап. 3 гарсониера ведомствен ведомствен 

3 41/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 3, вх. Б, ап. 28 2-стаен ведомствен ведомствен 

4 18/02 г. ул. "Хан Аспарух", бл. 5, вх. Б, ап. 26 гарсониера ведомствен ведомствен 

  

177/4. Резервно жилище - 1 брой 

№ АОС Адрес Забележка Вид 
2005 г. 

Вид 
2006 г. 

1 81/02 г. ул. "Стефан Караджа" № 30 къща резервно резервно 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията 

178. Одобрява подробен устройствен план на с. Китанчево, Община Исперих в цифров 
и графичен вид.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, от ЗОС, чл. 31, ал. 1, т. 2, чл. 
41, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество да се извърши замяна на следните имоти: 

179/1. Общинско предаваемо място от имот пл. № 9529 към парцел VІ – 203 в квартал 
21 по плана на с. Подайва, състоящо се от 31. 40 кв. м. при цена, определена по реда на глава 
седма от ППЗДС – 78,50 лева. 

179/2. Част от имот – 203 в квартал 21 по плана на с. Подайва, собственост на Боян 
Драганов, отредено по дворищно – регулационния план на селото, утвърден със Заповед № 
453/14.07.1982 г. за улица, състояща се от 77,38 кв. м. при цена, определена по реда на глава 
седма от ППЗДС – 193,45 лева. 

179/3. Разликата в стойностите на имотите, предмет на настоящата замяна остават в 
полза на Община Исперих. 

179/4. Възлага на Кмета на Община Исперих въз основа на Решение на Общинския 
съвет – Исперих за издаване на заповед за замяна.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 31, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 180/1. Да се извърши замяна на следните имоти: 

1. Поземлен имот № 32874.201.175, находящ се в гр. Исперих, община Исперих, област 
Разград с начин на трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване за друг 



вид водно течение с площ 1981 /хиляда деветстотин осемдесет и един/ кв.м. по АОС № 
1545/17.04.2006 год. При граници и съседи: имот № 32874.201.175 за друг вид производствен, 
складов обект и имот № 32874.201.176 за път от републиканска пътна мрежа при цена, 
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.04.2006 год. - 5 893 лева /пет 
хиляди осемстотин деветдесет и три лв/. 

              2. Поземлен имот с начин на ползване нива, находяща се в землището на с. Йонково, 
община Исперих, област Разград в местността "Куминляр" с площ 3,400 дка, трета категория, 
отредена за парцел 74 от масив 15, съставляващо имот с № 015074 по Нотариален акт № 
31,том ІІІ, рег. № 2391, дело № 298 от 2006 год. при граници и съседи: имот № 015075 - нива, 
имот № 015109 - нива, имот № 015110 - нива, имот № 015073 – нива и имот № 015140 - полски 
път при цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.04.2006 год. - 1 
815 лева /хиляда осемстотин и петнадесет лева/. 

180/2. Разликата в стойността на имотите в размер на 4 078 лева /четири хиляди 
седемдесет и осем лева/ и режийни разноски в размер на 2% върху цената на по-скъпия имот, 
предмет на  замяната да се заплатят от АД "Хан Аспарух" Исперих в едномесечен срок от 
влизане в сила на Заповедта на кмета на община Исперих по банков път.  

180/3. Възлага на кмета на община Исперих въз основа на Решението на Общински 
съвет – Исперих да издаде заповед и сключи договор за замяна.           

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за 
опазване на озеленените площи и декоративна растителност, Закона за лечебните 
растения и Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на 
липов цвят и генетичен материал от лечебните растения.  

181. Забранява се събирането на липов цвят и издаването на позволителни за 
липов цвят от общинските имоти на територията на Община Исперих - чл. 14, ал. 1 и 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 89, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 на 
ОбС – Исперих. В тази връзка да бъде засилен контролът към билкозаготвителите, 
изкупуващи липов цвят без съответното позволително /документ, удостоверяващ 
произход/ освен издаден от държавно лесничейство или държавно-дивечовъдни 
станции.  

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

182. Одобрява участието на "МБАЛ – Исперих" ЕООД в Български здравен проект на 
Американската агенция за международно развитие. 

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

183. Приема отчета на Постоянната комисия за борба срещу противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни. 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                 на ОбС - Исперих:                  /п/  

                                                                                       / Н.ХАЙРИ / 

  



                                                        ПРОТОКОЛИСТ:                 /п/ 

                                                                                                / А.Ахмед / 
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