
 
 

 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 
 
 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 10/ 26. 06. 2008 г. 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 59 

  
        
            Поради амортизирането им, както и отпадането на необходимостта от употребата 
на автомобилите 
  

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

собственост, чл.31, ал.2, т.1 и чл.33, ал.3 от  Наредба  № 5 на Общински съвет – Исперих  
 
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
             Р Е Ш И : 
 

 
І. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи, 

собственост на Община Исперих, както следва: 
 
 
 

№ Вид и характеристика брой Пазарна цена 
без ДДС 

1. Ровер Маестро лек с рег.№7908 АС 1 600,00 лв. 
2. Москвич 2715 с рег.№ 0669 Т 1 259,00 лв. 
3. ГАЗ 5312 с рег. № РР7150 АМ 1 1 500 лв. 





ІІІ.Възлага на кмета на община Исперих след приемане решението на Общински съвет – 
Исперих  да издаде Заповед за разпореждане. 

 
ІV.Задължава кмета на общината, след приключване на процедурата да сключи договор 

за продажба, който подлежи на вписване по надлежния ред в Агенцията по вписванията.В 
тридневен срок от сключването, договора да се предостави на Общински съвет –Исперих. 

 
V. 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-град Разград по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 61 

 
С цел опазване здравето и живота на гражданите и регламентирането на  условията и 

реда за принудителното изпълнение на заповедите на кмета по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ и на 
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196 ал.5 от ЗУТ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема Наредба № 16 за условията и реда за принудителното изпълнение на 
заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ. 
            2. 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 
№ 62 

 С цел задоволяване нуждите на кметствата и детските градини с дървен материал, 
стопанисването на горите – собственост на община Исперих и осигуряване на приходи 
 На основание чл.21.ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.4 от Закона за горите и чл.143, 
ал.1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
     
        1.Дава съгласие за ползване на дървесина пред 2008 год. от общински гори – собственост 
на Община Исперих в следните подотдели: 70 “а” и 71 “ а”, намиращи се на територията на 
с.Голям Поровец, община Исперих; 67 “з”, 67 “л” и 67 “О”, намиращи се на територията на 
с.Йонково, 65-г, община Исперих, 168 “б”, 168 “г”, 168 “з” и 168 “ д”, намиращи се на 
територията на с.Бърдоква, община Исперих. 



  
        2.Ползването на тези подотдели да се извърши при спазване на изискванията на Закона за 
горите, Правилника за приложение на закона за горите и други норматилни документи, 
свързани с горите. 
 
       3.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-град Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 63 

 
С цел обезпечаване реализирането на проекта в рамките на 2008г., Община Исперих да 

поеме  задължението от разликата между Споразумението за финансиране на 
Микропроект  № 1501 и оферираната цена от изпълнителя на СМР, спечелил търга, в 
размер на 8 399.00 лв. с ДДС, със собствени бюджетни средства и на основание чл. 21, ал. 
1, т. 12, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И : 

 
   1. Общински съвет Исперих дава съгласие Община Исперих да поеме  задължението от 

разликата между  Споразумението за финансиране на Микропроект  № 1501 -“Изграждане 
столова за социален патронаж в с. Подайва” и оферираната цена от изпълнителя на СМР, 
спечелил търга, в размер на 8 399.00 лв. с ДДС, със собствени бюджетни средства. 
              2. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на община Исперих да предприеме 
действия по сключване на договор за изпълнение на Микропроект №1501 след одобрение от 
страна на Социално- инвестиционен фонд гр. София. 

  3. 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 съобщаването му 
пред Административен съд гр. Разград, по реда на АПК. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 64 
 
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 за сведение отчета - за финансово-икономическото състояние на “ МБАЛ-

Исперих” ЕООД гр. Исперих за финансовата 2007г. 



2. Реализираната и неразпределена печалба за  2007г. в размер на 15 717,51 лв.,да остане 
в резерва на дружеството, за инвестиционни цели и капиталови разходи /закупуване на 
медицинска апаратура и обновяване на материалната база и сграден фонд/,  моля да гласува.  

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 пред Административен съд - Разград по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                            № 65 
 

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 доклада за дейността на общинското дружество ЕООД “ БКС – Исперих” за 
2007г. 

2. Предлага на Кмета на община Исперих да излезе със становище за бъдещето на 
дружеството, като предложи преструктуриране или приватизация 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.  

 
 
                                                                           
                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                на Общински съвет – Исперих:                
                                                                                             / Бейсим Басри / 
 

         ПРОТОКОЛИСТ:              
                / Къймет Ариф / 
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