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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 11 от 28.05.2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 86 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.23, и чл.21. ал.2  от ЗМСМА; чл. 25, ал.2, т.2 и 

във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от  Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 

от 20.01.2017 г. изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), Общински съвет Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Исперих да разходва 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет 

хиляди лева) от внесените по  партидата на община Исперих отчисления по реда 

на чл.64 от ЗУО по банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Русе, с 

които да финансира доставката на  200 (двеста) броя контейнери за разделно 

събиране на отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно 

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането 

на общинската система за управление на отпадъците. 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да подготви и подпише необходимите 

документи от страна на община Исперих в изпълнение на решението по т.1.  

 

     3.  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 

        №87 
 

 

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  да се проведе процедура по продажба на същия с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот №10135.2517.5049 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две 

хиляди петстотин и седемнадесет точка пет хиляди четиридесет и девет)  с площ 5 038 

(пет хиляди тридесет и осем ) кв.м с начин на трайно предназначение: Урбанизирана, с 

начин на трайно ползване: За почивен лагер и построената в имота полумасивна 

едноетажна сграда № 10135.2517.5049.1 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две 

хиляди петстотин и седемнадесет точка пет хиляди четиридесет и девет точка едно) със 

застроена площ 265 (двеста шестдесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – 

община Варна, гр.Варна, СО „Манастирски рид“, Бялата чешма, Дъбравата по 

кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на 

АГКК и изменена със Заповед № РД-18-3328/29.04.2015г. на Началника на СГКК-

Варна при граници и съседи на имота: ПИ 10135.2517.2528, ПИ 10135.2517.2529, ПИ 

10135.2517.2530, ПИ 10135.2517.5050, ПИ 10135.2517.9610, ПИ 10135.2517.9621 и ПИ 

10135.2517.9620, съгласно Акт за частна общинска собственост № 8548 от 22.06.2015 

год., вписан в Агенцията по вписванията на 26.06.2015год. 

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

 360 000,00 (триста и шестдесет хиляди) лева. 

3.Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 13.01.2020 год. е в размер на 270 256,00 ( двеста и седемдесет хиляди двеста 

петдесет и шест) лева. 

4. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

5305004051 от 21.02.2020 год. на отдел „МД“ при община Варна е в размер на 

 140 923,20 (сто и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и двадесет 

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 

настоящите решения.  

 

 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 

        №88 
 

На основание чл. 21, ал.2  от 

ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
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1. ВРЪЩА НА ВНОСИТЕЛЯ Докладна записка с Вх. № 116 от 14.05.2020г. на 

Кмета на община Исперих инж. Белгин Шукри, относно: Определяне статута на 

спортните  обекти на територията на община Исперих  

2.  

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 

        №89 
 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.12, ал.3 и чл.39, ал.2, ал.3, ал.5 

и ал.6 от ЗОС и чл.56, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието - 

Главна дирекция «Изпълнение на наказанията», Областна служба «Изпълнение на 

наказанията» - Велико Търново, за нуждите на Пробационна служба град Исперих за 

срок от пет години на две помещения №3 и №4 с обща площ 30,00 кв.м, находящи се на 

втори етаж от масивна триетажна сграда в УПИ X-523 (римско десет тире петстотин 

двадесет и три), квартал 185 (сто осемдесет и пет) по плана на град Исперих, ул. 

«Родопи» №1, град Исперих съгласно Акт за частна общинска собственост 

№1624/24.07.2006г., вписан в Свужба по вписванията – Исперих, вх. рег. №1701 от 

03.08.2006г. 

 

II. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

ползване с Министерство на правосъдието - Главна дирекция «Изпълнение на 

наказанията», Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Велико Търново, за 

нуждите на Пробационна служба град Исперих.       

 

IIІ. 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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РЕШЕНИЕ 

        №90 
 

 

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 поземлени  имоти   

да се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.1.Урегулиран поземлен имот II - 150 (римско две тире сто и петдесет) в 

квартал 21 (двадесет и първи) отреден за жилищно застрояване с площ 1,586 (едно 

цяло петстотин осемдесет и шест) дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. 

„Мургаш“ №4, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, 

одобрен със Заповед № 209/28.05.2013г. на Кмета на община Исперих при съседи на 

имота: север - УПИ I-149, кв.21; изток -  ул. „Мургаш“, юг – УПИ III-151 и запад – УПИ  

VIII-129 и УПИ IX от кв.21, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6002 от 

08.02.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год. 

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

3 652,00 (три хиляди шестстотин петдесет и два) лева, която цена е пазарна оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.02.2020 год.  

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

6702000237 от 26.02.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на 

 3 311,60 (три хиляди триста и единадесет лева и шестдесет стотинки) лева.   

  
2.1. Поземлен имот № 61875.33.351 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста петдесет и едно)  с начин на трайно 

ползване  незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 (хиляда сто деветдесет и 

три) кв.м с местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Опълченска“ , община 

Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-

18-31/03.06.2010г. на ИД на АГКК, при съседи на имота: имоти с  № 61875.33.353; № 

61875.33.702; № 61875.33.354; № 61875.33.355; № 61875.33.427 и № 61875.33.350, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6257 от 08.09.2016год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.09.2016год. 

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

2 920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, която цена е пазарна оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.02.2020 год.  

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

6702000252 от 27.02.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на 

 2 491,00 ( две хиляди четиристотин деветдесет и един ) лева.   

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 
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търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящите решения.  

 

 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 

        №91 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1. Поземлен имот  №15953.65.295 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и пет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 141 (две хиляди сто четиридесет и 

един) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“ по кадастралната карта на селото, 

одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: 

имоти с №15953.65.291; №15953.65.656; №15953.65.314; №15953.65.751; 

№15953.65.297 и №15953.65.296, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6834 

от 08.08.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.08.2019год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева. 

 

 2.1. Поземлен имот  №15953.65.296 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и шест) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 3 293 (три хиляди двеста деветдесет и 

три) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 22 по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и 

изменен с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, 

при граници на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.297; №15953.65.295; 

№15953.65.291; №15953.65.738 и №15953.65.739, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6827 от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

08.07.2019год.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 148,00 (сто четиридесет и осем ) лева. 

  

  3.1. Поземлен имот  №15953.65.297 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и седем) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 597 (четири хиляди петстотин 
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деветдесет и седем) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 24 по 

кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на 

АГКК и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община 

Исперих, при граници на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.750; 

№15953.65.751; №15953.65.295 и №15953.65.296, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6828 от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

08.07.2019год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 207,00 (двеста и седем) лева. 

 

4.1. Поземлен имот  №15953.65.314 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка триста и четиринадесет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 8 079 (осем хиляди седемдесет и девет) 

кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 30 по кадастралната карта 

на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с 

ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.25.92; №15953.65.315; №15953.65.515; №15953.65.316; 

№15953.65.656 и №15953.65.751, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6831 

от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 364,00 (триста шестдесет и четири) лева. 

 

5.1. Поземлен имот  №15953.65.739 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка седемстотин тридесет и девет) с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 857 (четири хиляди 

осемстотин петдесет и седем) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ 

№ 18 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. 

на ИД на АГКК и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на 

община Исперих, при граници на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.296; 

№15953.65.738; №15953.65.292; №15953.65.489; №15953.65.488; №15953.65.487; 

№15953.65.486 и №15953.65.485, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6826 

от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 219,00 (двеста и деветнадесет) лева. 

 

6.1. Поземлен имот  №15953.65.750 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка седемстотин и петдесет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 983 (две хиляди деветстотин осемдесет 

и три) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 26  по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и 

изменен с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, 

при граници на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.662; №15953.65.751 и 

№15953.65.297, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6829 от 03.07.2019 

год. вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 134,00 (сто тридесет и четири) лева. 

 

7.1. Поземлен имот  №15953.65.751 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка седемстотин петдесет и едно) с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 651 (четири хиляди 
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шестстотин петдесет и един) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 

28  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на 

ИД на АГКК и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на 

община Исперих, при граници на имота: имоти с №15953.65.656; №15953.65.295; 

№15953.65.314; №15953.25.92; №15953.65.662; №15953.65.750 и №15953.65.297, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6830 от 03.07.2019 год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 209,00 (двеста и девет) лева. 

 

 8.1. Поземлен имот  №03472.40.337 (три хиляди четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка триста тридесет и седем) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 000 (две хиляди ) кв.м с адрес с. 

Белинци, ул. „Васил Левски“  по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-35/18.08.2005 год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с 

№03472.40.32; №03472.40.91; №03472.10.51; №03472.10.37; №03472.17.16; 

№03472.290.16 и №03472.40.336, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5957 

от 07.12.2015 год. вписан в Агенцията по вписванията на 10.12.2015год.  

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 90,00 (деветдесет) лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

 IV. 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 

        №92 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, 

неразделна част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, 

буря, ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо 

съединение, смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и 

злоумишлени действия на трети лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 

ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  

на настоящото решение.         
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IІІ. 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 -  Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        №93 
 

Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – 

Стопански двор, и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

6, ал.1 и ал. 3, чл. 8, ал.1 и ал. 2; чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, 

т.1, чл. 134, ал. 2, т.6 ,чл. 135 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, 

 

 

Общинският съвет РЕШИ: 

  

 1. Разрешава изработването на проект за Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II 

„За стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II 

„За стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци 

– Стопански двор както следва : 

 1.1. Премахване на уличните регулационни линии, определящи границите между 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II  „За стопанска дейност” , кв. 73, с. 

Лудогорци – Стопански двор  

 1.2. 1408,00 кв.м. от заличената улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 

77 и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор да се 

придадат към същите имоти, като се обединят в нов УПИ. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи предварителен договор 

за прехвърляне на собственост върху 1408,00 кв. м., представляващи реална част от 

заличена улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор, включена в площта на 

новообразувания УПИ при условие, че окончателен такъв ще се сключи само след 

одобрение Изменението на ПУП, посочен в т. 1 от настоящото решение. 

 3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП, посоченият в т.2 от 

настоящото решение предмет на предварителния договор сменя характера си от 

публична общинска в частна общинска собственост. 

 4. Упълномощаване Кмета на Община Исперих да възложи пазарна оценка на 

описания в т. 2 обект, като същата бъде внесена в Общ. С за определяне на 

окончателната пазарна цена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. 

 5. Одобряване на задание. 



 

 9 

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

Областния управител на Област Разград и за обнародване в „Държавен вестник”, в 7-

дневен 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 

                    №94 

 

 
В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба 

№26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих представените 

проекти на решения в цитираното писмо, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на Аксел Кючюк – Зам. кмет на Община Исперих в 

редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД 

на 10.06.2020 г. от 11:00 часа, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да 

участва в общото събрание на 24.06.2020 г. от 11:00 часа. 

2. За участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски-Разград“ АД на 10.06.2020 г. от 11:00 часа, съответно на 24.06.2020г. от 11: 00 

часа, упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-

долу, от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски-Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува с „ ЗА“, а 

именно: 

3.1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2019г. – „ЗА“. 

3.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от 

регистриран одитор. 

-  Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява отчет на дружеството 

за 2019г., заверен от регистриран одитор – „ЗА“. 

3.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите  за дейността 

им през 2019г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2019г. – „ЗА“. 

3.4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги 

Кулишев – членове на Съвета на директорите в предишни мандати. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р 

Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев – членове на Съвета на директорите в 

предишни мандати – „ЗА“. 

3.5. Избор на регистриран одитор за 2020г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава  

предложения регистриран одитор за 2020г. – „ЗА“. 

3.6. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на съвета на директорите – „ЗА“. 
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3.7. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите – „ЗА“. 

3.8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в 

размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 

петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за 

съответния месец, в съответствие с Наредба  №9 от 2000г. за условията  и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане на управлението в лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено  управлението 

могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативен акт – „ЗА“. 

3.9. Промяна в капитала на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

капитала на дружеството - „ЗА“. 

3.10. Промяна в Устава на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

Устава на дружеството - „ЗА“. 

 

Упълномощеният  в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината и да 

отчита писмено дейността си пред Общински съвет-Исперих, в това число и да информира в 

тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с предоставените му с 

настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия от протоколите на 

заседанията. 

 

 

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

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

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд – 

Разград.  

 

 

Бейти Мюмюн Бекир  

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


