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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 68 от 26.09.2019 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1. Избира Нехире Бекир Юмер - заместник-Кмет на община Исперих за временно 

изпълняващ длъжността Кмет на община Исперих за срок  от датата на приемане на 

решението на ОбС - Исперих до полагане на клетва от новоизбрания Кмет и с 

възнаграждението, определено за титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

            № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Хасан Шефкъ Мюмюн за временно изпълняващ длъжността Кмет на 

кметство с.Белинци за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания Кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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РЕШЕНИЕ 

              № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Налян Гюрсел Салим за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Бърдоква за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих - 

Исперих до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, 

определено за титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Терджан Хакъев Алиев за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Голям Поровец за срок от датата на приемане на решението на ОбС - 

Исперих до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, 

определено за титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Хайрие Мехмедова Адилова за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Делчево за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 
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полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 

Избира Байтар Касим Кадир за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

с.Драгомъж за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 

Избира Айтен Галиб Шабан за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

с.Духовец за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Рушен Исмаил Исмаил за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Китанчево за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

            № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Ибрам Юмер Зекерие за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Къпиновци за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих 

до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Емине Расим Мехмедова за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Лудогорци за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 
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полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 

РЕШЕНИЕ 

            № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Бейсим Бейти Мехмед за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Лъвино за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Николай Стоянов Неделчев за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Малък Поровец  за срок от датата на приемане на решението на ОбС - 

Исперих до назначаване на кметски наместник и с възнаграждението, определено за 

титуляря; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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РЕШЕНИЕ 

              № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Кяние Хюсеин Мехмед за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Печеница за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Веселин Асенов Калинов за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Подайва за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

              № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Бончо Тодоров Бончев за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Райнино за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 
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полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Иванка Стефанова Стойкова за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Свещари за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Ниляй Рейхан Кямил за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Средоселци за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих 

до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Хасан Ахмедов Шукриев за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Старо селище за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих 

до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Избира Анета Воленова Йосифова за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Тодорово за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра; 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 735 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 във вр. с ал.6, изр. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.161, ал.1 от Изборния кодекс 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
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Избира Фикрет Ибрахим Мустафа за временно изпълняващ длъжността кмет на 

кметство с.Яким Груево за срок от датата на приемане на решението на ОбС - Исперих 

до полагане на клетва от новоизбрания кмет и с възнаграждението, определено за 

титуляра. 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по-

горе решения с оглед защитата на особено важни обществени интереси. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
РЕШЕНИЕ 

            № 736 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 138, ал.2 от Търговския 

закон във връзка с чл.9, ал.2 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК 

операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление №11 на 

Министерски съвет от 23.01.2018г. (обн., ДВ, бр.9 от 2018г.). 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих със следните права: 

 

1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 08.10.2019г. от 9:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» 

№1. 

 

2. Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва: 

 

2.1. Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на 

управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД („ВиК“ ООД), град Исперих във 

връзка с чл.9, ал.2 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и 

квалификацията на персонала им, приета с Постановление №11 на Министерски съвет 

от 23.01.2018г. (обн., ДВ, бр.9 от 2018г.). 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.2. Възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

проведе конкурсна процедура за избор на управител на дружеството. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.2.1. Възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

проведе конкурсна процедура за избор на управител на „ВиК“ ООД, град Исперих по 

реда и условията на утвърдените със Заповед №РД-02-14-796/17.08.2018г. на МРРБ 

Правила за провеждане на конкурси за управители и членове по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 
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2.2.2. След провеждане на конкурсна процедура и одобряване на кандидата да 

бъде свикано общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, град Исперих за избора 

на спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане на 

управлението на дружеството. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.3. Разни. 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

РЕШЕНИЕ 

             № 737 

 

На основание  чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА и чл. 65 б, ал. 1 т. 2 от Закона за 

защита при бедствия, Общински съвет Исперих 

 

     РЕШИ: 

 

1. Приема План за защита при бедствия на община Исперих. 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 738 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

32874.27.177, местност  “Коджа Екинлик” – по кадастралната карта и регистри на 

Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, с цел промяна предназначението 

на земята от “Земеделска” – за “Обществено  обслужване” и одобряване на Задание 

на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а  ал. 1 от ЗУТ.  

 

 Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

       1.  Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот №32874.27.177, 

местност  “Коджа Екинлик” – по кадастралната карта и регистри на Землище гр. 

Исперих ,  общ. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград, с цел промяна 

предназначението на земята от “Земеделска” – за “Обществено  обслужване” 

          2.  Одобряване на Задание 

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

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  
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          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

             № 739 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

34103.45.32, по Кадастралната карта и регистри на Землище Йонково , Стопански 

двор, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – 

изграждане на Птицеферма за бройлери, и одобряване на Задание на основание чл. 

21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а  ал. 1 от ЗУТ.  

 

 Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

       Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 34103.45.32, по 

Кадастралната карта и регистри на Землище Йонково , Стопански двор,  общ. 

Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – 

изграждане на Птицеферма за бройлери. 

          2.  Одобряване на Задание 

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

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането 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 

             № 740 

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 № 14 на Общински пазар –  Исперих с площ 

23,50 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 № 14 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС № 6655 от 10.04.2018 

г.при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 14 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет)  кв.м. 

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

3. Предназначение на обекта – магазин за продажба на плодове и зеленчуци.  

4. Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235,50 

(двеста тридесет и пет 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. 
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5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,00 (двадесет и три) лева.  

 6. Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет ) лева без 

ДДС. 

 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 741 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.51, ал.2 

от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих и   във връзка с  проявен интерес за 

учредяване право на надстрояване 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие да се учреди право на надстрояване за изграждане на втори етаж 

на сграда-търговски обект, построена в УПИ I-2859, квартала 82 – частна общинска 

собственост, с адрес ул. «Христо Ясенов» № 2, гр.Исперих по плана на гр.Исперих, 

одобрен със Заповед № 25/29.01.2001год. на Кмета на община Исперих.  

Сградата е собственост на Елис Мехмед Каракашева, съгласно Договор за 

учредяване право на строеж № 136, том 10, рег. № 2979, дело 1037 от 08.10.2018год.  

 

II.Определям следните условия на правото на надстрояване: 

1.Площ на правото на надстрояване – 120,00 ( сто и двадесет ) кв.м 

2.Срок на отстъпеното право на надстрояване – безсрочно. 

3.Цена на правото на надстрояване в размер на 7 491,00 (седем хиляди 

четиристотин деветдесет и един) лева без ДДС, която  е пазарната цена, изготвена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 20.09.2019год. 

4.Данъчната оценка на правото на надстрояване е в размер на 2 744,30 (две 

хиляди седемстотин четиридесет и четири лева, тридесет стотинки) лева, съгласно 

Удостоверение № 6702001085 от 21.08.2019год. от отдел МДТ при община Исперих. 

 

 

IІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІV. 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. 
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РЕШЕНИЕ 

             № 742 

 

С цел да се подпомогне, кандидатстването на СНЦ „Народно читалище Рома-

Вазово-2007год“ за безвъзмездно финансиране към немска женска организация на 

майчини центрове  ''MINE“ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1, ал.4, 

т.2, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1, ал.3 и ал.5, чл.48, ал.1, 

т.1, чл.49, ал.2, т.1 и ал.3 и чл.50 от Наредба №27 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество при Община Исперих   
  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

І. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж за построяване на 

мултифункционална зала на  СНЦ „Народно читалище Рома-Вазово-2007год“, ЕИК 

116587194 със седалище и адрес на управление: село Вазово, ул. „Александър 

Стамболийски“ № 8А, община Исперих, област Разград с председател Метин Руфи 

Шефкет в поземлен имот № 10015.111.135 с начин на трайно ползване незастроен имот 

за жилищни нужди и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с 

площ 1 186 (хиляда сто осемдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на с. Вазово, с 

адрес с. Вазово, ул. „Чумерна“, община Исперих при граници на имота: имоти с 

№№10015.111.437; 10015.111.510; 10015.111.509; 10015.111.134; 10015.111.131 и 

10015.111.440, съгласно АОС №5336 от 27.02.2013год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 04.03.2013г., рег.№693, том3, №36. 

  

ІІ. Определя следните условия на отстъпеното право на строеж: 

1. Предмет на отстъпеното право на строеж - за построяване на 

мултифункционална зала. 

2. Площ на отстъпеното право на строеж 300 (триста) кв.м. 

3. Срок на отстъпеното право на строеж – безсрочно. 

4. Срок за изграждане на мултифункционална зала – 5 (пет) години от 

сключването на договор за ОПС. 

5. Цена на ОПС – безвъзмездно. 

6. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на Община Исперих по 

давност, ако не се упражни в срок от 5 (пет) години от датата на подписването на 

договора за учредяване право на строеж. 

 

Данъчната оценка на ОПС, съгласно удостоверение № 6702001253 от 

24.09.2019год.,  издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих е в 

размер на 3395,00 (три хиляди триста деветдесет и пет лева) лева. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение нанастоящото решение. 

 

Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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РЕШЕНИЕ 

            № 743 

 

 

            На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници /ЗЕВИ/   

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема Краткосрочна програма на Община Исперих за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2018-

2021 г.         

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

Областния управител на Област Разград           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
РЕШЕНИЕ 

             № 744 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.68 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава съществуването на 34 паралелки с ученици под минималния брой в 

училища в община Исперих за учебната 2019/ 2020 година, от които 4 слети: 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „в” клас                         13 ученици                            маломелна паралелка 

X “в” клас   12 ученици   маломерна паралелка 

X “г” клас          16 ученици   маломерна паралелка 

X “д” клас /СОП/    6 ученици   маломерна паралелка 

XI “а” клас               17 ученици   маломерна паралелка 

XI “в” клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

VIII „в” клас                         12 ученици   маломерна паралелка 

XII “б” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

XII “в” клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

 

 

1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

VI “а” клас   15 ученици   маломерна паралелка 

VII “б” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

 

1.4. ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 
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II клас                                    14 ученици                            маломерна паралелка 

III клас   14 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  11 ученици                            маломерна паралелка 

V клас    16 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   12 ученици   маломерна паралелка 

 

1.5 ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    13 ученици   маломерна паралелка 

II клас    11 ученици   маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   14 ученици   маломерна паралелка 

V клас                                    16 ученици                            маломерна паралелка 

VI клас   15 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   15 ученици   маломерна паралелка 

 

1.6 ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I клас               10 ученици   маломерна паралелка 

II-III клас   13 ученици   слята маломерна паралелка 

IV клас   12 ученици   маломерна паралелка 

V клас    14 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   10 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   13 ученици   маломерна паралелка 

 

1.7 ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

V-VI клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

VII клас   10 ученици   маломерна паралелка 

 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 

29 435,40лв., извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по 

училища, както следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 12 295,80лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 17 139,60лв. 

 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес през учебната 2019/ 2020 година. 

 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 
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5. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 745 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а ал.4 от Закона 

за съдебната власт, Общински съвет - Исперих: 

 

     Р Е Ш И: 

 

I. Определя 20 кандидата за съдебни заседатели към Районен съд - Исперих 

съгласно Списък на предложените от 5 /пет/ членната комисия, определена с Решение 

№ 703 по Протокол №64 от 24.06.2019г. на Общински съвет Исперих за кандидати за 

съдебни заседатели към Районен съд - Исперих - Приложение №1, представляващ 

неразделна част от настоящата докладна записка, и ги предлага за избиране от общото 

събрание на председателя на Окръжен съд Разград. 

 

II. Възлага на Хамди Нурула – председател на комисията, определена с Решение № 

703 по Протокол №64 от 24.06.2019г. на Общински съвет Исперих да изпрати 

настоящото решение на Председателя на Окръжен съд Разград, ведно с документите по 

чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

                    

           СПИСЪКЪТ  

НА ДОПУСНАТИТЕ 

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ 

ДО ИЗСЛУШВАНЕ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА 

ЧЛ. 68 ОТ ЗСВ 

 

1. АЛПЕР ТУРХАНОВ АБТУЛОВ  

2. АНИФЕ ЗЕЙТИ ФЕРАИМ  

3. БЕДИХА НАЗИФ АХМЕД  

4. БОЖИДАРКА ПЕТКОВА БАНКОВА  

5. ВИОЛЕТА ЧИКОВА БОГАТСКА  

6. ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА  

7. ДОБРИНКА АТАНАСОВА РУСЕВА  

8. ЕМИНЕ ШЕРИФ МЕХМЕД  

9. ЗИКРИ ШУКРИЕВ МЕХМЕДОВ  

10. ЗОРКА СЛАВЧЕВА КОСЕВА  

11. ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ  

12. ИВАН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ  

13. МАРГАРИТА КОЛЕВА ГОСПОДИНОВА  

14. ПЕНКА ЕНЧЕВА ЕНЕВА-ГАБРОВСКА  

15.ХРИСКА СИМЕОНОВА ХАНДЖИЙСКА  

 
 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 


