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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 14 от 27.08.2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 107 
 

На основание чл. 21, ал. 2, предложение пето от ЗМСМА 

 

Общински съвет Исперих 

Реши: 

 

1. Приема Декларация в подкрепа на Районен съд Исперих. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Районен съд Исперих и Висшия съдебен 

съвет. 

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 108 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 137, ал.6 от Търговския закон, 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, и чл. 17 от Дружествения 

договор на „В и К” ООД гр.  Исперих, предвид получено писмо – покана с вх.№ 166 от 

03.08.2020г. за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих на 16.09.2020г. от 09:30 часа в административната 

сграда на дружеството, находяща се в гр.Исперих, ул. „Боровец“ №1, предлагам 

Общински съвет Исперих взема следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
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І. Упълномощава Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, с право да гласува по решенията, 

посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ 

ООД, гр.Исперих, което ще се проведе на 16.09.2020г. от 09:30 часа, както следва: 

1. По т.1 - Приемане Доклад на Управителя за дейността на „В и К“ ООД 

гр.Исперих през 2019г., приемане на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2019г. и разпределение печалбата, съгласно т.3 от РзМС №2 от 

16 юни 2020г. – да гласува  „ЗА“. 

2. По т.2 - Освобождаване от отговорност на Управителя на „В и К“ ООД 

град Исперих за 2019г. – да гласува  „ЗА“. 

3. По т.3 - Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния 

счетоводен отчет за 2020г. на „ВиК“ ООД, гр.Исперих - – да гласува  „ЗА“. 

4. По т.4 от Дневния ред „Разни“, както и при всички останали точки, в 

случаи на възникнали питания, допълнения, промени и пр., упълномощеното лице 

може да изразява мнения, становища, съображения в защита интересите на Община 

Исперих и реализиране на положителни резултати за нея по повод поставени въпроси, 

както и да гласува решения в този смисъл. 

 

II. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 109 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

в размер на  –   40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 
 

РЕШЕНИЕ 
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        № 110 
 

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

местната администрация, в изпълнение на административен договор по проект № 

BG05M9OP0012.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” и във 

връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011година  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни 

грижи за независим и достоен живот”, процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4”, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. За срок  до приключване на дейностите по проекта, изпълнението на УОИИ 

по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен 

живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 4”  на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” на община 

Исперих; 

2.2. контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект № BG05M9OP001-2.040-

0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” на екипа за организация и 

управление на Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим 

и достоен живот” на общинско ниво. 

3. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 

„Патронажна грижа” по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за 

независим и достоен живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4”. 

4. 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 

        № 111 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване - най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 
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финансиране за осигуряване обучението на пътуващите деца и ученици от средищните 

детски градини и училища, Общински съвет – Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци. 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2020/2021 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини 

и училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, 

ал. 3 от ПМС №128/29.06.2017г. 

 

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

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

 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 112 

 

На основание чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, респ. § 15 от Преходните и Заключителни разпоредби на 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците 

(Обн. - ДВ, Бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. - ДВ, Бр. 44 от 2020 г., в 

сила от 14.05.2020 г., Общински съвет - Исперих 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищна 

дейност в община Исперих за 2019 г. на следните читалища: 

 НЧ “Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

 НЧ “Пробуда 1928“ с.Лъвино;  

 НЧ “Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  
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 НЧ “Назъм Хъкмет 1959“ с.Къпиновци;  

 НЧ “Васил Левски 1936“ с.Печеница; 

 НЧ “Развитие 1910 “ с. Малък Поровец ; 

 НЧ “Просвета 1929“ с.Духовец; 

 НЧ “ Развитие 1928“ с.Лудогорци;  

 НЧ “Просвета 1920“ с.Старо селище;  

 НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево;  

 НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково;  

 НЧ “Пробуда 1929“ с.Свещари;  

 НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево;  

 НЧ “Съзнание 1927“ с.Вазово;  

 НЧ “Рома-Вазово 2007“ с. Вазово; 

 НЧ “Светлина 1939“ с.Яким Груево;  

 НЧ „Пробуда 1939“ с.Белинци;  

 НЧ “Наука 1937“ с.Тодорово;  

 НЧ “Самообразование 1930“ с. Делчево;  

 НЧ “Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

 НЧ “Пробуда 1927- Йонково“ с.Йонково;  

 НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;  

 НЧ “Просвета 1924“ с.Райнино; 

 НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва. 

 

            2.Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 

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

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 113 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в размер на  –  

120,00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
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РЕШЕНИЕ 

        № 114 

 

Във връзка със Заявление с Вх.№К-2406/11.06.2020год. с Изх.№РД-12-04-

28/11.06.2020г. от Общинска служба по земеделие - Исперих, на основание чл.21, ал.1, 

т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и 

чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот №34103.12.6 (стар № 012006) с обща площ 22,400 дка, местност 

„Саратарлъ“, категория III (10,000) и IV (12,400), находящ се в землището на с. 

Йонково, община Исперих, област Разград, съгласно АЧОС № 2599/24.07.2017 г., при 

граници и съседи: имот №012018; имот №012017, имот № 000120 и  имот № 012010 на 

наследниците на Ахмед Хасанов Каров. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

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

Областния Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие - град 

Исперих  и на наследниците на Ахмед Хасанов Каров в седемдневен 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 

        № 115 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имот от Общински поземлен фонд; 

 

 

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 земеделски имоти: 

1. Поземлен имот №40899.11.18 по кадастралната карта на с. Къпиновци (стар 

идентификатор поземлен имот 011018), находящ се в с. Къпиновци, община Исперих, 

област Разград, местност „Кулак“, с начин на трайно ползване Нива и начин на трайно 

предназначение Земеделска с площ 15,001 дка, категория трета съгласно Акт № 6647за 

частна общинска собственост от 26.03.2018г., вписан в Служба по вписванията гр. 
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Исперих на 28.03.2018г., вх. рег.№735, том.3, №443 и приложена скица № 15-499292-

14.06.2020г. 

2. Поземлен имот №46913.4.342 по кадастралната карта на с. М. Поровец, 

находящ се в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци север“, 

с начин на трайно ползване друг вид нива и начин на трайно предназначение 

Земеделска, с площ 6,647 дка, категория Трета, съгласно Акт №5477 за частна 

общинска собственост от 01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 

10.07.2013г., вх. рег.№ 2271, том.9, №21 и приложена скица № 15-554189-27.06.2020г. 

3. Поземлен имот №46913.3.3 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ 

се в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци запад“, с начин 

на трайно ползване „друг вид нива” и начин на трайно предназначение „земеделска”, с 

площ 3,075 дка, категория Трета, съгласно Акт №5501 за частна общинска собственост 

от 01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 15.07.2013г., вх. рег.№ 

1663, том.9, №66 и приложена скица № 15-554188-27.06.2020г. 

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС 

Исперих, изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

 

III. Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.     

 

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

Областния Управител на Област Разград в седемдневен 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 

        № 116 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал. 6  ЗОС и чл.24, ал.2 от 

Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем помещение от приземен етаж с 

площ от 32 кв.м. без провеждане на търг или конкурс представляващ част от масивна 

едноетажна сграда 01 (нула едно), с начин на трайно ползване информационен център 

и радиовъзел, със застроена площ от 68 кв.м., (шестдесет и осем) кв.м., в град Исперих 

за срок от 1 /една/ година находящ се на ул. „ Александър Стамболийски“, парцел Х- 

892, в квартал 29 по регулационния план на гр. Исперих както следва 

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде отдаден на СНЦ „ Танцов клуб Ахинора“ с адрес гр. 

Исперих, ул. „ Васил Левски“ № 50 , ЕИК 176240942 , представляван от Мая Савова 

Койчева под наем помещение с площ от 32,00 (тридесет и две цяло нула нула) 

кв.м.представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ масивна едноетажна сграда 01 (нула едно), с начин на трайно ползване 

информационен център и радиовъзел със застроена площ 68,00 (шестдесет и осем цяло 
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нула нула) кв.м. в град Исперих, находящо се на ул. «Александър Стамболийски» в 

град Исперих, община Исперих, парцел X-892, кв.29 съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5261 от 18.02.2013г., вписан в Агенция по вписванията на 19.02.2013г., 

за срок от 1 (една) година без търг или конкурс. 

II. Помещението да се ползва с цел културни, социални и образователни 

дейности. 

 

 

 

         III. Определя месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева, 

съгласно  Тарифата 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, и Схема  за определяне на зоните  в гр. 

Исперих - Приложение №2 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

 

         IV. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи 1-годишен договор за 

наем с юридическо лице с нестопанска цел „Танцов клуб „Ахинора”” (Сдружение). 

 

          V. 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. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 117 

 

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 да  се проведе процедура по продажба на същия 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 следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 

(триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м, включващ помещения от №1 до 

№14,коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло шестдесет и 

един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло 

шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

(деветстотин и шестдесет)кв.м., с местонахождение на имота гр.Исперих, община 

Исперих, област Разград, ул.”Христо Ясенов” № 2, кв.82 (осемдесет и две), парцел І 

(римско първи) по регулационния план на града, утвърден със Заповед № 

25/29.01.2001г.и изменен ПУП-ПР със Заповед №129/23.02.2009г. на кмета на община 
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Исперих, при граници и съседи:   Север – ул.”Христо Ясенов”, Изток – УПИ ІІ, Юг – 

улица, Запад – ул.”Лудогорие”, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 24.03.2010 год. 

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

51 640,00 (петдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет) лева, съгласно оценка на 

стойност на недвижими имоти, изготвена от независим лицензиран оценител на 

03.07.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000533/18.06.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 47 240,70 (четиридесет и седем хиляди двеста и четиридесет цяло седемдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

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 седемдневен 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 

        № 118 

 

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 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени 

дворни места   т. 9 със следното съдържание: 

 т.11. Поземлен имот I – 2 в квартал 1, отреден за жилищно застрояване с площ 

745 кв.м по регулационния план на с. Тодорово при прогнозна продажна цена в размер 

на 1700 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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  поземлен  

имот  да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния 

поземлен  имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  I – 2  (римско едно тире две) в квартал 1 (едно) с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 745 (седемстотин 

четиридесет и пет) кв.м по плана на с. Тодорово, одобрен със Заповед №63/1987год. на 

Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Тородово, ул. «Васил 

Левски», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ III-3 от 

кв. 1; запад – улица «Васил Левски», юг – II-2 от кв.1  и север – извън регулация, 

съгласно АЧОС № 6894 от 17.06.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 

19.06.2020год.   

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

2004,00 (две хиляди и четири) лева, съгласно оценка на стойност на недвижими имоти, 

изготвена от независим лицензиран оценител на 03.07.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000525/15.06.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 1 555,60 (хиляда петстотин петдесет и пет цяло шестдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

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 седемдневен 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 

        № 119 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбна мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в 

Промишлена зона гр. Исперих, през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. 

Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. Подайва - ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до 

УПИ VIII-393, кв. 61, по плана на с. Подайва и одобряване на Задание,  и наоснование 

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

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

   1. Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбна 

мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, 

през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. Подайва 

- ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61, по плана на с. 

Подайва 

   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 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 
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        № 120 

 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 

32 874.154.1558, Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и чл. 21 ал. 2 

от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземл. имот № 32 874.154.1558, 

Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание 
          2. 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 

        № 121 

 

 

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

администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Изграждане на лятна сцена на открито към НЧ 

„Съзнание 1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за инвалиди“ 

съответстват на Приоритетна област 5. „Наследство и туризъм”, Приоритет 5.4 

„Реконструкция на читалища и внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

благоустрояване и рехабилитация в т.ч. на дворове и огради“ от Програмата за 

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

2. Подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Съзнание 1891“, 

гр.Исперих с проектно предложение „Изграждане на лятна сцена на открито към 

НЧ „Съзнание 1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за 

инвалиди“ по  Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ 

Исперих – мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 
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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 

        № 122 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл. 59 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  във връзка с  чл.3.20 от Административен договор за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Дава съгласие за удължаване  срока  за изпълнение на Административен 

договор по проект № BG05M9OP001-2.018-0024 „Социално-икономическа и  

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“. 

2.Одобрява Актуализирано Споразумение за Партньорство (Приложение VII )  

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално–икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване  достъпа до образование“ -  Компонент 1 между 

Община Исперих  и партньорите  СНЦ „Асоциация Интегро“ гр. Разград, ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих  и ДГ “Слънце“ гр.Исперих. 

            3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

4. 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. 

 

 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 


