
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 24 /18.03.2013 г 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 176 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН  

Общински съвет Исперих 

                                                                 РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на община 

Исперих за 2012 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  пред Административен съд - Разград   

по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването 

му. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 177 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.16, ал.1 от Закона за младежта приема Общински план за 

младежта за 2013 г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Общински план за младежта  в Община Исперих за 2013 г. 

 

2. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на  

Областния управител на Област Разград в 7 дневен срок от приемането му съгласно чл. 

22 от ЗМСМА. 

 

3. Настоящото 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 

№ 178 

На основание чл.21, ал.2 от  ЗМСМА  и  мотиви изложени в докладната записка  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ  

РЕШИ: 



 

1. Приема Правила за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ на жители от община Исперих. 

  

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 

№ 179 

 

С цел по-ефективно разпореждане с имоти общинска собственост  на основание 

чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1. от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.5 ал.1 и 2 от Наредба №5 на ОбС-Исперих 

 
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

             Р Е Ш И: 

 

І. Променя статута на Общински поземлен имот с начин на трайно ползване 

дворно място с площ 1 189 /хиляда сто осемдесет и девет/ кв.м, ведно с построената в 

него самостоятелна масивна пететажна сграда /общежитие/ със застроена площ 516 

/петстотин и шестнадесет/ кв.м.. с местонахождение на имота град Исперих, община 

Исперих, област Разград, ул. „Арда” №13, кв. 56 /петдесет и шест/ парцел II /римско 

две/ по регулационния план на гр. Исперих утвърден със Заповед №25/29.01.2001г. на 

Кмета на община Исперих. Граници на имота север-ул. „Бузлуджа”, юг-УПИ I, изток-

ул. „Арда”, запад – УПИ I (АОС №1894 от 31.01.2008г.) от публична в частна общинска 

собственост. 

 

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението  на настоящото решение.   

       
III. 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 Административно процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 180 

 

 

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

управление на общинския пазар в община  Исперих  на основание, чл.20, чл. 21, ал. 1, 

т.13 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК 

           

Р Е Ш И: 

 



   I. Отменя Наредба №7 За организацията и управлението на общинските пазари 

на територията на Община Исперих.  

 

II. Приема предложения проект на Наредбата за организация и управлението 

на общинските пазари в  община Исперих. 
   

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

чл. 78, ал. 3 от АПК действия.   

 

IV. 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 Административно процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 181 

 

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

управление на търговската дейност в община  Исперих  на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, чл. 191, ал.3 от Закона за 

защита на потребителите, Глава III, Раздел II от Закона за местните данъци и такси, чл. 

22 от Закона за защита от шума в околната среда. 

      

Р Е Ш И: 

 

 I. Отменя Наредба №8 за организацията, реда и контрола на търговската 

дейност и услуги  защита на потребители на територията на община Исперих, приета от 

Общински съвет Исперих с Решение № 273 по Протокол № 45 / 23.04.2003 г.  

 

II. Приема предложеният проект на Наредба за търговската дейност на 

територията на община Исперих. 
   

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

чл. 78, ал. 3 от АПК действия.          

 

 

IV. 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 Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 182 

 

С цел осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Исперих и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 



подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община  

Исперих за 2014 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Годишен план за  

развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2014 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане чрез Региона дирекция социално 

подпомагане в 14 дневен срок от неговото приемане. 

 

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

на Областния управител на Област Разград в 7 дневен срок от приемането му съгласно 

чл. 22 от ЗМСМА. 

 

Настоящото 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 

№ 183 

 

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

администрация  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

РЕШИ: 

 

1. Приема отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за 

закрила на детето за 2012 г. 

2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 184 

 

С цел Осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и 

подобряване качеството на живот и благосъстоянието на децата, като условие за 

свободното и пълноценното им  личностно развитие и на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1, ал.2, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

РЕШИ: 

 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. 

2. 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 обяваването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 185 

 

      На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация Мандат 2011-2015г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

РЕШИ: 

 

1. Връща  Докладната записка за Утвърждаване на Правилник за устройството и 

дейността на Исторически музей-Исперих  внесена от Венелин Вутов – Председател на 

ПК „ Образование, култура и туризъм”. 

 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

  Вярно с оригинала,                                                            ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                               / С. Султанова 

 

 

 

 


