
                    
 

 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

    

                                                       ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 29/ 14.08.2009 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 164 

         
    На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за Общинските 
бюджети, Общински съвет Исперих 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих 
     към 30.06.2009г.. в размер на  15 084 444лв., в това число: 

за държавни дейности     -                    8  810 712 лв. 
                         за общински дейности      -                    6 273 732 лв. 
                         в т.ч. дофинансиране        -                       533 778 лв. 

                             . 
      2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2009г.  
           размер на 5 519 616лв., в това число: 

                         за държавни дейности      -                      3 492 107 лв. 
                         за общински дейности      -                      1 851 457 лв. 
                          за дофинансиране             -                         176 052 лв. 

      3. Приема  разходите за КВ                                                                      320 236лв.   
      4. Приема разходите за представителни цели 

      на Общинския съвет                                                                              7  410лв.   
       5. Приема разходите за представителни цели 

      на Кмета  на Община Исперих                                                            20 712 лв.    
      6.Приема разходите за командировки на кмета                                           485 лв.   
      7.Приема разходите за награди                                                                  2  370 лв. 
      8.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                                          8 940 лв. 
      9.Приема разходите за религиозни храмове                                          10 000  лв. 
    10.Приема разходите за спортни клубове                                                25 000 лв. 
         в т.ч. за футболен клуб на Професионална гимназия                       12 000  лв. 

  11.Приема приходите по фонд “Приватизация”                                           50  лв. 
  12.Приема  разходите по фонд “Приватизация”                                     10 000 лв. 
  13.Приема остатъка по набирателна сметка                                          146 362 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 

№ 165 

С цел осигуряване на финансова стабилност чрез ефективно управление на ресурсите 
в период на икономическа криза, както и смекчаване на последствията от нея в рамките на 
бюджетната 2009г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.1 ал.1 и 2 от 
ПМС № 191/ 03.08.2009г., и чл.4, ал.2 от ПМС№196/11.08.2009г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ          
РЕШИ: 

1. Приема Антикризисни мерки за финансова стабилизация на Община Исперих през 
бюджетната 2009г. 

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. 

3. Анализите и конкретните мерки да бъдат представени на министъра на финансите. 
4.Настоящето решение и приетите с него антикризисни мерки за финансова стабилизация 

да се публикуват на официалната интернат страница на Община Исперих съгласно чл.78,ал.3 от 
АПК. 

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 
   № 16 6 

                                                               
 С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за 
тяхното закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  
 На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 І. Допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Исперих за 2009 год. в раздел “Описание на 
имотите –общинска собственост, които общината предвижда да предложи за 
продажба” със следните имоти, както следва: 

1.Поземлен имот І в квартал 30 по плана на с.Бърдоква с площ 616 кв.м, ведно с 
построения в имота метален павилион със застроена площ 42,50 кв.м по АОС № 2165 
от 27.02.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  1 509 лв. 

2.Поземлен имот № 000012 в землището на с.Лудогорци с площ   7 157 кв.м по 
АОС № 4118 /20.07.2009год. при продажна пазарна цена 3 000 лева. 

3. Поземлен имот № 000171 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 1 361 
кв.м по АОС № 3992/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  643,75 лв. 



4. Поземлен имот № 000170 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 1 361 
кв.м по АОС № 3993/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  643,75 лв. 

5. Поземлен имот № 000168 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 1 361 
кв.м по АОС № 3994/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  643,75 лв. 

6. Поземлен имот № 000174 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 598 
кв.м по АОС № 3995/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  282,85 лв. 

7. Поземлен имот № 000173 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 706 
кв.м по АОС № 3996/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  333,94 лв. 

8. Поземлен имот № 000176 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 512 
кв.м по АОС № 3997/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  242,18 лв. 

9. Поземлен имот № 000175 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 682 
кв.м по АОС № 3998/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  322,59 лв. 

10. Поземлен имот № 000172 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 
1 361 кв.м по АОС № 3999/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  
643,75 лв. 

11. Поземлен имот № 000146 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 
1 364 кв.м по АОС № 4000/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  
645,17 лв. 

12. Поземлен имот № 000158 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 
1 754 кв.м по АОС № 4001/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  
829,64 лв. 

13. Поземлен имот № 000159 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 635 
кв.м по АОС № 4002/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  300,36 лв. 

14. Поземлен имот № 000163 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ 815 
кв.м по АОС № 4003/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  385,50 лв. 

15. Поземлен имот № 000160 в местността “Черкезлик”, гр.Исперих с площ  
1 334 кв.м по АОС № 4004/22.06.2009год. при продажна пазарна цена в размер на  
630,98 лв. 

 
ІІ.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 
                                                                      № 167 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.39, ал.1, т.2 и ал.2  от  Наредбата № 5 , чл.5 от Наредба № 16 на 
Общински съвет – Исперих и във връзка с  проявения интерес за закупуване на 
поземлен имот, находящ се в с.Бърдоква, община Исперих, Област Разград   да се 
проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 
-създаване на условия за по-добро стопанисване на имота    

                           
                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 



 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния 
недвижим  имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран  поземлен 
имот І (римско едно) в квартал 30 (тридесет) с начин на трайно предназначение ЗА 
МАГАЗИН, находящ се в с.Бърдоква, ул. «Бузлуджа» № 23, община Исперих, област 
Разград,  с площ 616 (шестотин и шестнадесет ) кв.м ведно с построения в имота 
МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН  със ЗП 42,50 кв.м при граници и съседи на имота : север – 
улица; юг – ул.»Бузлуджа»; запад – ул.»Бузлуджа»  и изток – улица «Хан Крум», 
съгласно Акт за общинска собственост № 2165 от 27.02.2009 год., вписан в Агенцията 
по вписванията на 11.03.2009год., вх.рег.№ 259, том І, № 170 при начална продажна 
тръжна цена в размер на 1 509,00 (хиляда петстотин и девет  ) лева без включен  
ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран 
оценител с оценка от 24.04.2009 год. 
 Данъчната оценка на имота е 1 404,50 (хиляда четиристотин и четири лева и 
петдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 341/04.03.2009 год., издадено от 
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих. 
     
              ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да издаде заповед за откриване на 
процедурата по провеждане на публичния търг и определи условията, като след 
приключване на търга да издаде заповед за определяне на купувача и сключи договор 
за продажба, които в три дневен срок от издаването респективно от сключването им да 
предостави в Общински съвет –Исперих.  

 
ІІІ. Настоящето 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 Административно процесуалния 
кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                       № 168 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.53, ал.2 ,т.3 от Закона за горите, 

чл.80,  ал. 8    От Правилника за прилагане на закона за горите и чл. 87, ал.2 от Наредба 
№ 5  на ОбС - Исперих   с цел:  

- осигуряване на приходи; 
- стопанисване на общинските гори  

                                    
                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
                                                                                  Р Е Ш И: 
 І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 
дървесина от гори , общинска собственост по обекти, както следва: 

1. Обект № 1 с подотдели:  73г, 73б, 70з, 78а, 67т, 71з, 71н и 71м на  
територията на ДЛС «Сеслав», район Исперих. 

2. Обект № 2 с подотдели: 72д, 70б, 70н, 72ж и 70и на  територията на ДЛС 
«Сеслав», район Исперих. 
     ІІ. Да се определят следните условия на публичния търг: 

1. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване. 
2. Начални цени по обекти :  
- За обект № 1 – 64 850 лева без ДДС. 
- За обект № 2 – 69 740 лева без ДДС. 
3. Стъпка за наддаване  по обекти: 



- За обект № 1 – 400 лева 
- За обект № 2 – 400 лева. 
4. Гаранция за участие в публичния търг по обекти: 
- За обект № 1 – 6 500 лева без ДДС. 
- За обект № 2 – 7 000 лева без ДДС. 
5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 15% от достигнатата 
стойност на правото на ползване на обекта. 
  ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих след приемане на настоящото решение 

да издаде заповед за откриване на процедурата по провеждане на публичния търг и 
определи условията, като след приключване на търга да издаде заповед за определяне 
на ползвателите  и сключи договор, които в три дневен срок от издаването респективно 
от сключването им да предостави в Общински съвет –Исперих.  

ІV. Настоящето 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 Административно процесуалния 
кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 169 
 

С цел  привеждане в  съответствие с условията за признаването на чуждестранни 
решения и други актове, касаещи гражданското състояние и гражданската 
регистрация на физическите лица, оптимизация на местните приходи на община 
Исперих  и на основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА , чл. 10, чл. 11 от Наредба № 11 за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Исперих  във връзка с чл.117, чл. 118 и чл. 119 от КМЧП 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
РЕШИ 

 
           1.Допълва ТАБЛИЦАТА С УНИФИЦИРАНИ НАИМЕНОВАНИЯ НА  
УСЛУГИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ по чл. 51 , от Наредба № 11 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Исперих ,в частта й „УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”, както 
следва:    

1.1 Създава нова точка /т.13/  със следното съдържание: 
 „ Пресъставяне  на чуждестранни съдебни и несъдебни актове касаещи гражданско 
състояние  - цена на услугата – 25. 00 лв.” 
           
            2. Копие от актуализирана с настоящото решение Наредба №11  да се изпрати на 
0бластния управител на област Разград  и Административен съд Разград. 

3. Да се публикува  ТАБЛИЦАТА С УНИФИЦИРАНИ НАИМЕНОВАНИЯ 
НА УСЛУГИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ по чл. 51 от Наредба № 11 в 
интернет страницата на община Исперих с новосъздадената точка, съгласно чл. 
37, ал. 3 от ЗНА 

 
4. Настоящето 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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                     № 170 
 
       Във връзка с постъпило писмо с вх. № К-738/08.04.2008 год.от началника на 
Областно звено “Изпълнение на наказанията” – Разград  , с цел създаване на условия за 
работа на Областна пробационна служба гр. Разград – звено гр. Исперих  и 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, чл.12, ал.2 от Закона за 
общинската собственост,  чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество при Община Исперих  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
1.Да се предоставят безвъзмездно под наем помещения №,№ 3, 3а и 4,                          
находящи се на ІІ етаж от масивна триетажна сграда  в УПИ Х- 523 (римско десет тире 
петстотин двадесет и три) , квартал 185 ( сто осемдесет и пет) по плана на гр. Исперих , 
съгласно Акт за частна общинска собственост № 1624 / 24.07.2006 год.,ул. “ Родопи” № 
1, при граници и съседи на имота :север – УПИ І, юг – УПИ ІХ, изток – УПИ ІІ и запад 
– улица “Родопи”, с обща площ на  помещенията 47,00 (четиридесет и седем) кв.м  за 
срок от 5 (пет) години на Областна пробационна служба гр. Разград звено гр.Исперих, 
териториално звено на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към 
Министерството на правосъдието. 

2.Задължава кмета на Община Исперих въз основа на решението на Общински 
съвет – Исперих да сключи  договор за наем. 

3.Настоящето 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 Административно процесуалния 
кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                     № 171 
 

   На основание чл. 21, ал.1 т. 12 от ЗМСМА Предвид изискванията на чл.10, 
ал.1 от Закона за Туризма, във връзка с чл. 5/1 от Правилника за организацията и 
дейността на консултативен съвет по туризъм към Община Исперих и с цел 
подпомагане на развитието на туризма  и участие на община Исперих в европейски 
програми и проекти  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

1.Приема стратегия за развитието на Туризма на територията на Община   Исперих 2008-2013 
година; 
 
2.Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен Управител на 
Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
        



Настоящето Решение подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на 
съобщаването му пред административен съд Разград по реда на административно 
процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 172 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

1. Приема годишния счетоводен отчет на ЕООД “ Общинска аптека” за 2008г. 
 
2. Загубата в размер на – 14132.00 лв. да бъде внесена за сметка на резерва. 
 
3.Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния 

Управител на Област Разград в седем дневен срок 
 
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на 

съобщаването му обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                         № 173 
Във връзка с постъпила молба в деловодството на Общински съвет – Исперих от 

г-н Димитър Цветков Димитров с.Конево, общ.Исперих, обл. Разград, ул.„Баба 
Парашкева ” № 85 за отпускане на еднократна помощ от 1000 /хиляда/ лева, които са  
необходими за лечение освидетелстван е от ТЕЛК- с 100% слепота и на основание 
чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.38 от Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Исперих, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 
1. Създава Работна група със задача да изготви мотивиран отговор по 

конкретния случай, относно молбата на г-н Димитър Цветков Димитров от с.Конево, 
общ.Исперих, ул.”Б. Парашкева” №85 за еднократна помощ от 1000.00лв необходими 
за лечение в състав:   

                      Председател :    г-жа  А. Ибрахимова - общински съветник  и 
Членове:  1.  г-жа  Н. Каменарова - общински съветник                
                   2.  г-н    В. Вутов – общински съветник 
                   3.  г-н    Т. Абтулов - зам.Кмет на община Исперих 
                   4. г-жа  Н. Хаджиева – гл. Експерт “Здравеопазване” в общ.Исперих 
                   5.  д-р   М. Моканов - външен специалист 
 
2. На следващо заседание на ОбС-Исперих Работната група да представи 

мотивирано становище по конкретната задача. 
 



3.Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих,  на Областния 
Управител на Област Разград  в седем дневен срок и на членовете на Работния екип за 
изпълнение. 
        
         Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на 
съобщаването му обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                                      Общински съвет – Исперих:    /п/  
                                   / БЕЙСИМ БАСРИ/   
                                                                       
                                                                      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/                 

                                                                                                                      / Къймет Ариф/ 
      

 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала 
Гл.специалист 
Сътрудник ОбС-Исперих 
        / Къймет Ариф/ 
 
 

 


