
РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих  

проведено на 27.04.2007г. 

ПРОТОКОЛ № 39 

  

        286. Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Модерна многофукционална сграда с 
мансарден етаж и открит паркинг в поземления имот (находящ се в самия идеален център на гр. 
Исперих) и необходимостта от издаване на разрешение от МРРБ за Плътност на застрояване в размер до 
90% и Интензивност на застрояване и на основание чл. 5, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,т. 11 от ЗМСМА и 
във връзка с § 9 от ПЗР на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. на МРРБ 

            286/1. Предлага на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството да разреши 
Отклонения от правилата и нормативите, определени съгласно разпоредбите на чл. 38 от Наредба № 7 от 
22.12.2003 год. на МРРБ, с което да допусне - Плътност на застрояване в размер до 90% и Интензивност 
на застрояване  до 4,00 за  УПИ XIII-336, кв. 29 по ПУП на гр. Исперих - ЦГЧ, одобрен със Заповед № 
105/30.05.1998 година. 

            286/2. Настоящето Решение да бъде изпратено 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 съобщаването му по реда 
на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд Разград. 

  

        287. С цел кандидатстване на проект "Столова за социален патронаж в с. Подайва" за финансиране 
пред Социално-инвестиционен фонд град София и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  
Общински съвет Исперих. 

            287/1. Подкрепя проект "Столова за социален патронаж в с. Подайва" и дава съгласието си за 
участие и финансиране пред Социално- инвестиционен фонд гр. София. 

            287/2. Общински съвет Исперих изразява съгласие за съфинансиране на проект "Столова за 
социален патронаж в с. Подайва" в размер на минимум 20% от строителната стойност на проекта, 
подсигурен от общинския бюджет. 

            287/3. Общински съвет Исперих възлага на Кмета на община Исперих да предприеме действия по 
участие на проект "Столова за социален патронаж в с. Подайва" за финансиране пред Социално-
инвестиционен фонд гр. София. 

            287/4. 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 съобщаването му по реда на   
Административно процесуалния кодекс пред Административен съд Разград. 

  

        288. С цел участие на СНЦ "Бизнесцентър Исперих" в проект "Развитие на гражданското общество 
BG 2005 / 017 – 353. 01. 01. Лот 3.2." и   на основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 





            289/2. Утвърждава следните правила за ползване на общинските мери и пасища:  

1. Права и задължения на ползвателите на пасища и мери: 

- Поддържат ползваните от тях мери и пасища в добро агроекологично състояние; 

- Полагат грижа на добър стопанин; 

- Торят терените; 

- Не позволяват израстване на бурени и тръни; 

- Допускат добитък до пасищата; 

- Плащат определения наем в срок. 

2. Права и задължения на общината: 

- да осъществява контрол за изпълнение на сключените договори за наем. 

            289/3. Към решението да се приложат копия от протоколите за проведение общи събрания по 
населени места, данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни за физическите 
блокове и парцели на общинските мери и пасища. 

            289/4. Задължава  кмета на община Исперих въз основа на решението на Общински съвет – 
Исперих да сключи договор за наем, който в тридневен срок от сключването му да предостави на 
Общински съвет – Исперих. 

            289/5. Настоящето решение се счита за неразделна част от Решение № 264 от 01.03.2007г. на 
Общински съвет – Исперих.  

            289/6. 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 - град Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.   

  

        290. Поради възникналата необходимост от обособяването на самостоятелни поземлени имоти и с 
цел: 

            - отделяне на основно училище "Христо Ботев" в самостоятелен парцел 

            - отделяне на сграда "Бивша детска градина" в самостоятелен парцел и търсене на възможност за 
разпореждане. 

            - отделяне на сграда "Бившо помощно училище" и допълнителни постройки в самостоятелен 
парцел с цел продажба на част от тях като опасни от самосрутване и вредни в санитарно – хигиенно 
отношение и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1   от Закона за 
устройство на територията дава съгласието си да бъде изменен ПУП на с. Свещари – УПИ І-329 в 
квартал 21 и  обособени следните три самостоятелни урегулирани поземлени имоти,както следва: 

            290/1. УПИ І в квартал 21 по плана на с. Свещари ведно с построената върху нея масивна 
четириетажна сграда със застроена площ 508, 62 кв. ОУ "Христо Ботев"  и частично триетажна сграда 
със застроена площ 787, 92 кв.м., както и спортните площадки. 





Отчет 

за командировъчните разходи на Кмета на Община Исперих 

за периода 01. 01. 2007 – 31. 03. 2007 г. 

№ Период Направление Сума 
(лв.) 

№ на 
разходооправдателните 

документи 

1. 25.01.07г. до 26.01.07г. София - МОСВ 74,00 Фактура  №2137/25.01.07г. 
София Принцес хотел АД 

2. 22.02.07г. до 23.02.07г. София - НСОРБ 82,67 Фактура №4520/22.02.07г. 
София Принцес хотел АД 

3. 12.03.07г. до 13.03.07г. София - МОСВ 82,67 Фактура №6402/12.03.07г. 
София Принцес хотел АД 

Всичко: 239,34   

            292/2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областен управител на 
Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

        292/3. 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. 

        293. Във връзка с оптимизацията на училищната мрежа в Община Исперих и на основание чл. 21, ал. 
1, т. 12 от ЗМСМА 

            293/1. Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Исперих. 

            293/2. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Общината и на Областния Управител 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 Административно процесуалния кодекс. 

        294. На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА във връзка с чл. 17 от Закона за административно – 
териториално устройство на РБ, Решение на МС № 131/05.03.2007г. (обн. ДВ бр. 23/16.03.2007г.) и Указ 
№ 69/07.03.2007г. (обн. ДВ бр. 24 от 20 март 2007г.) на Президента на РБ и с цел подобряване на 
административното и техническо обслужване на населението 

            294/1. Създава Кметство с. Малко Йонково на територията на община Исперих, област Разград. 

            294/2. Решението да се изпрати: 

    - За обнародване в "Държавен вестник" чрез областния управител. 

    - На Кмета на Община Исперих и на Областния Управител  на Област Разград в седемдневен срок от 
датата на приемането му. 

    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. 

        295. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон 



            295/1. Приема годишния счетоводен отчет на ЕООД "БКС – Исперих" за 2006 г. 

            295/2. Реализираната и неразпределена печалба да остане в резерва на дружеството. 

            295/3. 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. 

        296. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон 

            296/1. Приема годишния счетоводен отчет на ЕООД "Общинска аптека" гр. Исперих  за 2006г. 

            296/2. Реализираната загуба в размер на 9 639 лв. да бъде отнесена за сметка на допълнителния 
резерв на дружеството. 

            296/3. 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. 

  

        297. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 10А, ал. 1 и ал. 7 от Закона за туризма 

            297/1. Избира за членове на Консултативния съвет по туризъм към Община Исперих: 

    - Гюнай Хюсмен - общинския съветник в Общински съвет – Исперих; 

    -Даниел Димитров общинския съветник в Общински съвет – Исперих. 

            297/2. Настоящето решение да се изпрати 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 Административно процесуалния кодекс. 

  

  

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                                                На ОбС – Исперих:        / П /    

                                                                                                          / Турхан Абтулов / 
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