
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №22 /14.02.2013 г 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 166 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Избира в състава на ПК „ Образование, култура и туризъм” за член госпожа 

Айше Мехмед Саар. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 167 

 

 

С цел  намаляване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране на реда, 

начина на придобиване и регистрация на домашни кучета на територията на общината 

и на основание, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 40, ал.5 от 

Закона за защита на животните Общински съвет-Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

регистрацията на домашни кучета на територията на община Исперих.  

   

  2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите действия 

съгласно българското законодателство.          

 

3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №14 За придобиване, 

притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Исперих 

(приета с Решение №175/26. 04. 2006г.). 

 

4.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 Административнопроцесуалния 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 168 

 

С цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 и ал.2 от 

Закона за защита на животните Общински съвет-Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих” за 2013 - 2015.  

   

  2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите действия 

съгласно българското законодателство.          
 

3.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 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 169 

 

С цел създаване на устойчива, гъвкава и ефективна система за организация и 

управление на трафика на територията на град Исперих и решаване на проблема с 

транспортния трафик в Исперих, чрез оптимизиране управлението на паркирането на 

основание, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 99 от ЗДвП 

Общински съвет-Исперих 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредбата за организацията на движението по улиците на община 

Исперих. 

   

  2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

закона действия.          

 

3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №2 За превоз на 

пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих приета с Решение № 70/1 от 

28.04.1993 г. на ОбС-Исперих. 

 

4.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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 



№ 170 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с писмо № 08-02-4 от 

05.02.2013 г. . на Областен Управител, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ  

 

РЕШИ: 
 

 

1. Отменя Решение №165 по протокол № 21 от 22.01.2013г. на ОбС Исперих. 

 

На основание чл.147,ал.2 от ТЗ, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.5 от 

Наредба №10 на ОбС Исперих ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
1.Удължава срока на действие на договора за управление на «Лудогорска Слава» 

ЕООД гр. Исперих до 30.04.2013г.  

 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише допълнително 

споразумение с Дауд Себайдин Ибрям като прждължи срока на договора за управление 

на «Лудогорска Слава» ЕООД гр. Исперих, считано от 31.01.2013г.  до 30.04.2013г. 

 

3.Задължава Кмета на общината и управителя на "Лудогорска слава" ЕООД гр. 

Исперих да представят на следващо заседание на Общински съвет Исперих 

 конкретна и ясна финансова план-сметка за състоянието на «Лудогорска Слава» ЕООД 

гр. Исперих и концепция за продажба или оптимизация на дружеството 

 

            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 

№ 171 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от  ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ  

 

РЕШИ: 
 

1. Отменя т.1 от Решение №154 по протокол № 20 от 14.12.2012г. на ОбС 

Исперих. 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
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