
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 17  от 14.09.2016г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 194 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на 

Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, считано от 15.09.2016г. като: 

1. Записаните в ДГ „Щастливо детство“ с.Духовец за учебната 2016/2017 година 

деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община 

Исперих. 

2. Сградният фонд /по Акт № 5333/ 27.02.2013г., а именно поземлен имот 

24150.501.132 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин 

на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 909 кв.м., ведно с 

построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 с начин на трайно 

предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 341 кв.м./ и 

материално-техническата база /по Приложение № 5/ на детската градина да се 

използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се 

предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 034009 

с площ 31,792 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, местност 

Байрам Къшла при граници: имоти № 000234; № 034024; № 034026; № 034008 и № 

034007. По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.34.9; Поземлен 

имот № 046002 с площ 171,124 дка с начин на трайно ползване Овощна градина, 

находящ се в с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 000034 и № 000019. 

По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.2; Поземлен имот № 

046005 с площ 18,744 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, 

местност Череши при граници: имоти № 046003, № 000034 и № 046006. По 

кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.5; Поземлен имот № 046006 

с площ 70,327 дка с начин на трайно ползване Овощна градина, находящ се в 

с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 046005, № 000034, № 046008 и № 

046007. По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.6; Поземлен 

имот № 046007 с площ 8,547 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в 

с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 046006 и  № 000034. По 

кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.7; Поземлен имот № 046008 

с площ 12,169 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, местност 

Череши при граници: имоти № 046006, № 000034 и № 000019. По кадастралната карта 

на селото е поземлен имот № 24150.46.8, с обща площ: 312,70 дка/. 



3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява 

от приемащата Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община Исперих. 

4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, 

община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий” 

с.Подайва в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското 

заведение. 

5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал 

на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на 

труда, считано от 15.09.2016г. 

 

II. Решението влиза в сила от датата на приемането му. 

 

III. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

№ 195 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на 

Детска градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково, считано от 15.09.2016г. като: 

1. Записаните в ДГ „Майчина слава“ с.Малко Йонково за учебната 2016/2017 

година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община 

Исперих. 

2. Сградният фонд /по Акт № 1105/ 01.04.2003г., а именно урегулиран поземлен 

имот с начин на трайно ползване Дворно място с площ 3 122,44 кв.м., ведно с 

построената в имота масивна сграда Детска градина със застроена площ 577,95 кв.м./ и 

материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина да се използват 

и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за 

ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 001046 с площ 19,701 

дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Йонково, местност Текешки път - 

дясно при граници: имоти № 001087; № 001116; № 000006/. 

3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява 

от приемащата Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община Исперих. 

4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Кокиче” с.Йонково, 

община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” 

с.Лудогорци в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското 

заведение. 

5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал 

на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса 

на труда, считано от 15.09.2016г. 



 

II. Решението влиза в сила от датата на приемането му. 

 

III. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

№ 196 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на 

Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница, считано от 15.09.2016г. като: 

1. Записаните в ДГ „Васил Левски“ с.Печеница за учебната 2016/2017 година 

деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община 

Исперих. 

2. Сградния фонд /по Акт № 5284/ 18.02.2013г., а именно урегулиран поземлен 

имот I-32 в квартал 5 с начин на трайно ползване За обществено застрояване – За 

детска градина/ с площ 3 145 кв.м., ведно с построените в имота сгради – полумасивна 

едноетажна сграда с начина на трайно ползване Детска градина със застроена площ 

108 кв.м и полумасивна едноетажна постройка със застроена площ 115 кв.м/ и 

материално-техническата база /по Приложение № 7/ на детската градина да се 

използват и стопанисват от Община Исперих. 

 

3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява 

от приемащата Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община Исперих. 

4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, 

община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Левски” 

с.Тодорово в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското 

заведение. 

5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал 

на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса 

на труда, считано от 15.09.2016г. 

 

II. Решението влиза в сила от датата на приемането му. 

 

III. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 



РЕШЕНИЕ 

 

№ 197 

 На основание чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 19 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

Общински съвет – Исперих да приеме следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих”, за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна 

инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните 

училища в Република България». 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши  всички необходими правни 

и фактически действия по т. 1 от настоящото решение във връзка с проектно 

предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3 

„Регионална образователна инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 

«Подкрепа на професионалните училища в Република България 

 

 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

№ 198 

 

На основание чл.21, ал.1,т.23 ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.56  и чл.57 от 

Закона за устройство на територията, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3, чл.77 

от АПК с цел разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на 

територията на община Исперих    

 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
  

1.Отменя  сега действащата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и 

премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих, приета с 

Решение №234 по Протокол №38 от 29.03.2010год. на Общински съвет –Исперих. 

 

2.Отменя чл.27 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих. 



 

3.Приема Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на 

преместваеми обекти на територията на община Исперих.        

 4.Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващи съгласно 

чл.78, ал.3 от АПК действия. 

 

  5.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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

№ 199 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия 

Общинският съвет Исперих определя за свои представители в Общинският съвет за 

намаляване на риска от бедствия следните общински съветници: 

 

1. Гюнел Адем Мюсреф 

2. Адил Ахмед Решидов 

3. Венелин Данчев Вутов 

 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

№ 200 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от Наредба № 

12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие и подкрепя решението на читалищно настоятелство на „НЧ 

Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да кандидатства с проект по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 



видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. за изграждане, реконструкция, 

ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и обзавеждане на 

читалищните сгради, включително и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите им пространства. 

 

2. Дейностите по изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване 

на оборудване и обзавеждане на читалищно настоятелство на „НЧ Рома-

Вазово-2007год.” с. Вазово, включително и дейностите по вертикалната 

планировка и подобряване на прилежащите им пространства съответстват на 

Приоритетна област 2. „Села и периферни територии” – П.2.5. „Внедряване 

на мерки за енергийна ефективност и ремонт, реконструкция на 

читалищните сгради, облагородяване на дворни и прилежащи пространства в 

населените места на община Исперих”, П.2.12. „Обновяване, ремонт и 

реконструкция на сградите на народните читалища в населените места на 

община Испери” и на Приоритетна област 5. „Наследство и туризъм” – П.5.4. 

„Реконструкция на читалища и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, благоустрояване и рехабилитация в т.ч. на дворове и огради” 

от Общински план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020г. 

 

3. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 15 

години, без търг или конкурс, върху: 

- имот № 10015.111.446.2 /УПИ ІІ/  по регулационния план на с. Вазово с обща 

площ 93 кв.м, ведно със застроена едноетажна сграда, отредена за Сграда за 

култура и изкуство със застроена площ 93 кв.м, съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 5686/ 15.01.2014г. на читалищното настоятелство на 

„НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово за изграждане, реконструкция, ремонт, 

реставрация на сградата на читалището, включително и за дейности по 

вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

 

4. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договори за учредяване на 

безвъзмездно право на строеж за срок от 15 години, без търг или конкурс и 

да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

5. Дава съгласие Община Исперих да предостави финансови средства в размер 

на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово,от които 2 000 лв. за 

енергийно обследване и 3 000лв. за изготвяне на технически проект. 

 

6. Председателя на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да сключи договор и 

Запис на Заповед за предоставените средства, след предоставени решения на 

настоятелството на Читалището със задължението същите да се възстановят 

в рамките на бюджетната година – до 31.12.2016г. 

 

7. Средствата да са за сметка на Резерва за непредвидени и неотложни разходи 

от Бюджета на Община Исперих за 2016 г. 

 

 



 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 Адв. Даниел Димитров 

 Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 


