
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №19 /19.11.2012 г 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
№128 

 
Предвид необходимостта от одобряване на Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, II и III 
кв. 175 и УПИ I, II и III кв. 181 по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. 
имот № 32874.201.122 по Кадастралната карта на Промишлена зона – гр. Исперих) и 
на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 
 

Общински съвет  РЕШИ : 
 

          1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, II и 
III кв. 175 и УПИ I, II и III кв. 181 по плана на гр. Исперих – Промишлена зона 
(поземл. имот № 32874.201.122 по Кадастралната карта на Промишлена зона – гр. 
Исперих)в графичен вид. 
        
          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. 
              
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№129 

 
За откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване и ползване на 
дълбок сондаж ТК „Лъвино” от „Хан Аспарух” АД гр. Исперих,  на основание  чл.21, 
ал.1 ,т.8 от ЗМСМА и чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите   

 
Общински съвет – Исперих    

РЕШИ: 
 

1.Възлага на Кмета на община Исперих да предостави нотариално писмено 



съгласие на „Хан Аспарух” АД гр. Исперих за поземлен имот № 000099 (нула нула 
нула нула деветдесет и девет) по плана за земеразделяне на с. Лъвино с начин на трайно 
ползване ЯЗОВИР, с площ 33,945 (тридесет и три цяло деветстотин четиридесет и 
пет)дка, находящ се в местността „Неопределена”, с. Лъвино, община Исперих, област 
Разград при граници и съседи на имота: имоти №,№ 000001-производствен терен; 
000098-пасище, мера; 000090-дървопроизводително площ; 000002-друга 
селскостопанска територия;008015-полски път; 000086 – канал и 008017-полски път, 
съгласно Акт за публична общинска собственост № 344/18.09.2012г., вписан в 
Агенцията по вписванията на 18.09.2012г., рег.№2903, том 12, № 35, което да послужи 
пред Басейнова  дирекция – Плевен, с оглед на процедура по чл. 60, ал.6, т.1 от Закона 
за водите. 

 
2.Възлага на Кмета на Община Исперих на следващото редовно заседание на  

ОбС – Исперих да внесе проект на решение за уреждане на отношенията между 
Община Исперих и „Хан Аспарух” АД гр. Исперих, относно разположените в поземлен 
имот № 000099 (нула нула нула нула деветдесет и девет) по плана за земеразделяне на 
с. Лъвино съоръжения за сондаж ТК „Лъвино”. 

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

Областен управител на Област Разград, 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. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№130 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

 
Общински съвет – Исперих    

РЕШИ 
 

1. Възлагаме на кмета на Община Исперих да осигури дофинансиране на  
бюджета на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих за 2012 година със средства от общинския 
бюджет в размер на 17650 лева за извършени ремонтни дейности в новата сграда на 
читалището. Средствата да бъдат осигурени от фонд „резервен” на общината по 
бюджета за 2012 година. 
      
      2. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши прехвърлянето на  бюджетни 
кредити за дофинансирането със сумата от 17650 лева по бюджета на  НЧ „Съзнание 
1891” гр.Исперих при посочените условия по горе в  Решението. 
 
      3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на           
Областен управител на Област Разград, 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. 
 



Р Е Ш Е Н И Е 
№131 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 
от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.; чл. 56, 
параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на 
финансова помощ № 17/321/01121 от 03.10.2012г. по мярка 321 за Проект „Изграждане  
на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на 
Община Исперих”, сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис  
III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 
 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Община Исперих Бейсим Басри Шукри да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 500 343,80 лв. 
(петстотин хиляди триста четиридесет и три лева и осемдесет стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 17/321/01121 от 03.10.2012г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на 
социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на Община 
Исперих” сключен между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 17/321/01121 от 03.10.2012г. и да 
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
3.  Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
№132 

 
С цел да поправи допусната техническа грешка пр изписване адреса на МБАЛ Исперих 
ЕООД, и на основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от ТЗ 

 
Общински съвет – Исперих    

РЕШИ: 
 
1.Променя чл. 1, т. 3 от Учредителен акт – устав на „МБАЛ – Исперих” ЕООД,  



както следва:  
Текстът: 

„ т. 3 Адрес на управление на дружеството на гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 29” 
Да се чете:  

 „ т. 3 Адрес на управление на дружеството на гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 39” 
 
2. Променя вписаният в търговския регистър адрес  на управление на „МБАЛ – 

Исперих” ЕООД както следва : от  гр. Исперих 7400, ул. „Ахинора” №32 на гр. Исперих 
7400, ул. „Ахинора” №39. 

 
3.Възлага на управителя на „МБАЛ – Исперих” ЕООД,да извърши вписване на 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№133 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 

Общински съвет – Исперих    
РЕШИ: 

 
             1. Общински съвет Исперих приема за сведение информацията относно изтичане срока 
на договора за възлагане на управление на „МБАЛ – Исперих” ЕООД подписан между Кмета 
Бейсим Басри и доктор Лиляна Петрова Петрова. 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№134 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

                                                       
Общински съвет – Исперих 

РЕШИ: 
            1. Общински съвет Исперих отлага вземането на решение по освобождаването 
на Управителя на „МБАЛ – Исперих” ЕООД Лиляна Петрова  Петрова до изтичане 
срока на договора и до внасяне на предложение за избора на нов управител. 

 
2.  Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им  
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 



Р Е Ш Е Н И Е 
№135 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

 
 

Общински съвет – Исперих    
 

РЕШИ 
 
       1.  Възлага на кмета на Община Исперих до следващо заседание на Общински съвет 
Исперих да представи списък на вътрешните одитори от близките ни региони – Търговище, 
Шумен, Силистра и Русе. 
 
        2. Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 
        Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им 
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№136 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

 
Общински съвет – Исперих    

 
РЕШИ 

                
 
            1. Общински съвет Исперих приема за сведение предоставената информация за 
осъществяване на проекта „Интегриран  проект за водния цикъл на гр. Исперих“ по 
процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 
екв.ж.“, 

 
2.  Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
        №137 

 
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, 

  
Общински съвет – Исперих 

 
РЕШИ : 



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

Кмета на община Исперих за периода от встъпване в длъжност до 31.10.2012 в размер 
на  –   3 533.37 лв. 

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

на община Исперих за периода от встъпване в длъжност до 31.10.2012 в размер на  –   
15 631.20 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

        №138 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 

Общински съвет – Исперих 
 

РЕШИ : 
 

          
            1. Кмета на Община Исперих  и управителя на "Лудогорска слава" ЕООД гр. 
Исперих да представят концепция за продажба или оптимизация на дружеството на 
следваща сесия на Общински съвет Исперих. 
 

2. 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

        №139 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 

Общински съвет – Исперих 
 

РЕШИ : 
         1. Общински съвет Исперих изпраща по компетентност на Кмета на Община 
Исперих писмото на Русенска митрополия относно освобождаване от такса битови 
отпадаци. 

 
            2. 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. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        №140 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 

 
Общински съвет – Исперих 

 
РЕШИ : 

 
     

           1. Общински съвет Исперих изпраща по компетентност на Кмета на Община 
Исперих писмото на Ахмед Сълиев Сюлишев относно освобождаване от такса битови 
отпадаци. 

 
2. 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. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        №141 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 

Общински съвет – Исперих 
 

РЕШИ : 
 

1. Общински съвет Исперих изпраща до Кмета на общината по компетентност 
молбата на  Бехчет Шевкет Али за изпълнение. 

       
       2. 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. 
 
                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               
  Вярно с оригинала,                                                            ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 
                                                                                               / С. Султанова 



 


