
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 49 от  28.06.2018г. 
 

РЕШЕНИЕ 

          № 548 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 94, ал. 3, 

т. 1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  

Общински съвет – Исперих  

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  1 838 726 лв.  

 

2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 

ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от 6 854 225 лв. на 6 873 571 лв. 

 

3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2018 г. от 8 940 293 лв. на 8 965 527 лв. 

 

4. 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.  

 
РЕШЕНИЕ 

             №  549 

На основание чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 І. НЕ ПРИЕМА  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДНА 

ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския 

поземлен фонд на наследниците на  Риза Хюсеинов Мустафов. 

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, 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. 
РЕШЕНИЕ 

             №  550 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлен  имот   да 

се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 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, представляващ поземлен имот № 

03472.40.343 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка 

триста четиридесет и три) с начин на трайно ползване за друг обществен обект, 

комплекс с площ 400 (четиристотин) кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци, 

ул. „Васил Левски“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, 

одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК  и изменен ПУП-ПР със 

Заповед №10/04.01.2018г. на Кмета на община Исперих при съседи на имота: имоти с№ 

03472.40.342; № 03472.40.151 и № 03472.40.91, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6661 от 16.04.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на 

20.04.2018год., вх. рег. № 949,  том 3,  № 42863. 

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

6 000,00 (шест хиляди ) лева. 

1.2.Пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

02.05.2018 год.е в размер на 867 (осемстотин шестдесет и седем)лева. 

1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 835,20 (осемстотин тридесет и пет  

лева и 20 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000640/13.04.2018 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

 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. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

            №  551 



 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих 

за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Духовец, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота  

 и на основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за 

общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – 

Исперих  

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между 

община Исперих и Мехмед Мустафа Раим, с адрес с.Духовец, ул. „Рила” №20, община 

Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно 

500/1278 (петстотин наклонена черта хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м 

идеални части от улична регулация, предаваеми към поземлен имот № 24150.501.409 

(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка четиристотин и 

девет) с обща площ на имота 1278,00 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м с 

местонахождение с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №69, община Исперих по 

кадастралната карта на селото, одобрена  със Заповед РД-18-40/31.08.2005г. на ИД на 

АК при граници на имота: имоти с №24150.501.415; № 24150.501.410; № 24150.501.408; 

№ 24150.501.30 и № 24150.501.411 по Акт за частна общинска собственост № 6550 от 

05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.02.2018 г.   

 на съсобственика МЕХМЕД МУСТАФА РАИМ, притежаващ останалите идеални 

части от имота, съгласно Нотариален Акт № 126, том VІ, рег. № 7342, дело № 928 от 

2017год.  

    ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  02.05.2018 г. е в размер на 1 238,00 (хиляда двеста 

тридесет и осем) лева. 

Данъчната оценка на идеалните части от имота  в размер на 1044,00 (хиляда 

четиридесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000233/01.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

  

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията 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. 
РЕШЕНИЕ 

            №  552 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на 



публичен търг с явно наддаване Павилион № 9 на Общински пазар –  Исперих с площ 

37,50 кв.м.  за срок от 5 (пет) години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на Павилион № 9 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при 

следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 9 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 262,50 

(двеста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Тарифа за определяне 

на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от 

общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – 

Исперих, намалена с 30%. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

Областния  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 – гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

            №  553 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС 

– Исперих.    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, като включва в раздел V. Продажба на общински 

жилищни сгради  т.2 и т.3 със следното съдържание: 

 т.2.Поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 339 кв.м, ведно с построената в имота самостоятелна масивна 

едноетажна сграда, с начин на трайно ползване за жилищна сграда  с площ 66 кв.м по 

кадастралната карта на с.Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 3 930 лева. 

 т.3.Поземлен имот №15953.65.178 с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 953 кв.м, ведно с построените в имота самостоятелни  едноетажни 

сгради, с начин на трайно ползване за жилищна сграда, хангар,депо,гараж, 



селскостопанска постройка и постройка на допълващото застрояване  с обща площ 

148 кв.м по кадастралната карта на с.Голям Поровец при прогнозна продажна цена в 

размер на 10 084 лева. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  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 – гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс 

 
РЕШЕНИЕ 

            №  554 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен 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 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

поземлени имоти, както следва: 

1.1. Поземлен имот №03472.40.328 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка четиридесет точка триста двадесет и осем) с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 339 (триста тридесет и девет)кв.м, ведно с построената в имота  

масивна едноетажна сграда № 03472.40.328.1 с начин на трайно ползване за жилищна 

сграда с площ 66 (шестдесет и шест) кв.м  по кадастралната карта на с.Белинци, 

одобрена със Заповед  РД-18-35/18.08.2005 год. на ИД на АК и изменен ПУП-ПР със 

Заповед № 145/07.02.2018г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота 

с.Белинци, ул. «Кирил и Методий» № 13, община Исперих, област Разград при граници 

и съседи: имоти с № 03472.40.151, № 03472.40.329 и № 03472.40.134, съгласно АЧОС 

№ 6657/16.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на 20.04.2018год.   

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

3 930,00 (три хиляди деветстотин и тридесет) лева, която цена е Пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г.  

1.3.Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000642/13.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

1 604,90 (хиляда шестстотин и четири лева и деветдесет стотинки )лева.  

2.1. Поземлен имот №15953.65.178 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка сто седемдесет и осем) с начин на трайно ползване 

ниско застрояване с площ 953 (деветстотин петдесет и три) кв.м, ведно с построените в 

имота: 

-  масивна едноетажна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.1 с начин на 

предназначение еднофамилна жилищна сграда с площ 73 (седемдесет и три) кв.м ; 

- едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.2 с начин на предназначение 

хангар, депо, гараж с площ 31 (тридесет и един) кв.м; 



- едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.3 с начин на предназначение 

селскостопанска сграда с площ 15 (петнадесет) кв.м; 

- едноетажна масивна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.4 с начин на 

предназначение постройка на допълващото застрояване с площ 29 (двадесет и девет) 

кв.м 

 по кадастралната карта на с.Голям Поровец, одобрена със Заповед  РД-18-

53/25.08.2009 год.. на ИД на АГКК и изменен ПУП-ПР със Заповед № 102/17.01.2018г. 

на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Голям Поровец, ул. 

«Панайот Банков» № 39, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти 

с № 15953.65.180, № 15953.65.179, № 15953.65.712, № 15953.65.176 и № 15953.65.477, 

съгласно АЧОС № 6658/16.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на 

20.04.2018год.   

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

10 084,00 (десет хиляди осемдесет и четири) лева, която цена е Пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г.  

2.3.Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000641/13.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

4 129,10 (четири хиляди сто двадесет и девет лева и десет 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. 
РЕШЕНИЕ 

          № 555 

 

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

администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни  услуги  и обновяване на селските райони“  от  

ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул. 

„Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул. „Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“,, 

съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.2  

„Рехабилитация на уличната мрежа, изграждане на нови улици в населените места на 

община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община 

Исперих за периода 2014-2020 г. 

 



           2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул. „Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул. 

„Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“, по  реда на процедура чрез подбор – 

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни  услуги  и обновяване на селските 

райони“  от  ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
РЕШЕНИЕ 

          № 556 

 

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

администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор – 

ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Рехабилитация и ремонт на централна градска част – 

Исперих“, съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.5  

Подобряване на градската среда в публичните и междублокови пространства, 

благоустрояване на паркове, изграждане на пешеходни алеи и зелени пространства, 

енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда в гр. Исперих“ от Програмата за 

реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. 

 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация и ремонт на централна градска част – Исперих“, по  реда на процедура 

чрез подбор – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА 

ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО 

ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ“ от мярка 7 „Основни  услуги  и обновяване на селските райони”  на  

ПРСР за периода 2014–2020 г. 

 

 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 



РЕШЕНИЕ 

          № 557 

 

 

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

администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ 

И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни  услуги  и обновяване на селските райони“  от  ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1.Дейностите по проект „Енергоефективна рехабилитация на  

административната сграда на Общинска  администрация Исперих на ул. „Васил 

Левски“ 70 в гр. Исперих“ съответстват на Приоритетна област IV. „Ресурси и 

продукция”, Приоритет 4.7  „Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на 

административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение“ от 

Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-

2020 г. 

 

           2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Енергоефективна рехабилитация на административната сграда на Общинска  

администрация Исперих на ул. „Васил Левски“ 70 в гр. Исперих“ по  реда на процедура 

чрез подбор – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, 

ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ 

ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни  услуги  и обновяване на селските райони“  от  ПРСР за периода 

2014-2020 г. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 
РЕШЕНИЕ 

            №  558 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, 

чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма,   

 

Общински съвет – Исперих 

РЕШИ: 



 

           1.Одобрява участието на Община Исперих в Организацията за управление на 

Дунавски туристически район (ОУДТР) и в Учредителния комитет за създаване на 

организацията. 

            2. Определя Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих за представител на 

Община Исперих в Учредителния комитет за създаване на Организацията за 

управление на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие – 

упълномощено от него лице. 

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. 

            

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

            №  559 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.9 от Указ 

№2773/23.01.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, във връзка 

с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България  и въз основа на обстоятелствата, 

фактите и мотивите, изложени в докладната записка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

1. Изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни 

вземания от Зейти Разиев Тахиров в размер на 2352.08 лв. в това число главница 

1672.80 лв. и лихва 679.28 лв, което да бъде изпратено до Администрацията на 

Президента на Република България. 

 

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

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

            

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

          №  560 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост; чл.67 и чл.70, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 

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

движими вещи, както следва: 

1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР, 

произведен през 2009 год. собственост на Община Исперих при начална продажна 

тръжна цена в размер на 5 524,40 (пет хиляди петстотин двадесет и четири лева и 40 

ст.), която цена е намалена с 30 % от пазарната цена на автомобила, определена от 



независим лицензиран оценител с оценка от 18.04.2018год., в размер на 7 892 (седем 

хиляди осемстотин деветдесет и два) лева. 

 

1.2.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС, 

произведен през 1991год. собственост на Община Исперих при начална продажна 

тръжна цена в размер на 1851,50 (хиляда осемстотин петдесет и един лева и 50 ст.), 

която цена е намалена с 30 % от пазарната цена на автомобила, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 18.04.2018год., в размер на 2 645 (две 

хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева.   

 

ІІ. В случай, че движимите вещи останат непродадени същите да се бракуват по 

ред, установен с Вътрешните правила за реда, начина и провеждане на бракуването на 

материални активи. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.      

  

  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. 

 
 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


