
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №44 от 21.07.2014г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 391 

           С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за  

закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  

 На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл.4, ал. 1 от  Наредба № 5 на ОбС- Исперих  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

        І. Допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при община Исперих за 2014год., както следва: 

1. В раздел „Продажба на незастроени дворни места” със следните имоти: 

1.1. Незастроен поземлен имот  II - 198, квартал 22  с площ 1200 кв.м., по плана 

на с. Яким Груево  при прогнозна  цена в размер на 2 400,00. 

1.2.Незастроен поземлен имот №61875.33.351 с площ 1192,33кв.м. по 

кадастралната карта на село Райнино, при прогнозна цена в размер на   2 380,00лева. 

  2. В  раздел „Продажба на застроени дворни места ОПС или законно построена в 

имота сграда” както следва: 

2.1 Недвижим имот – частна общинска собственост на собственици на законно 

построена сграда в имота с площ 641кв.м. по регулационни план на село Йонково,  

УПИ  IХ квартал 14, при прогнозна цена от 1300 лева  

2.2 Недвижим имот – частна общинска собственост на собственици на законно 

построена сграда в имота с площ 1332кв.м. по регулационни план на село Йонково,  

УПИ  II квартал 33, при прогнозна  цена от 2600 лева.  

3. В  раздел “Продажба на земеделски земи”   със следните  имоти:  

 

№ Населено място  № на имота Площ на имота Продажна 

цена 

1 с. Свещари 65650.18.37 0,493 дка 394. 00лв. 

2 с. Вазово 10016.16.63 0,610дка 488.00лв 

3 с. Вазово 10015.16.59 0,529дка 423,00лв 

4. с. Вазово 10015.16.56 0,528дка 420,00лв 

 

4. В раздел “Ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на частта на 

общината”   със следните имоти: 

4.1.  17/1208(седемнадесет наклонена черта хиляда двеста и осем) кв.м., идеални 

части от улична регулация, предаваеми към УПИ IV – 367  в квартал 34 по 

регулационния план на с. Подайва, при продажна  цена в размер на 98,00 лева съгласно 

Акт за частна общинска собственост №5732 от 30.05.2014г. 

4.2. 49/1400(четиридесет и девет  черта хиляда четиристотин) кв.м., идеални 

части от улична регулация, предаваеми към УПИ V – 368  в квартал 34 по 



регулационния план на с. Подайва, при продажна  цена в размер на 281,00 лева 

съгласно Акт за частна общинска собственост №5733 от 30.05.2014г. 

 

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 

№ 392 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост,  чл.2,  ал.1, т. 5 и чл.5  от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

      І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил 

BMX X6X  Drive 35 D, при начална продажна цена в размер на 37 800(тридесет и седем 

хиляди и осемстотин)лева. (Освободена от доставка по чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДС), 

определена от независим  лицензиран оценител  с оценка от 10.02.2014г.  

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

ІІІ. Настоящото 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 

№ 393 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, Чл.39, ал.1, т.2 и ал.2  от Наредба №5 на ОбС-Исперих и чл.5 от Наредба 

№ 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с  проявения интерес за закупуване на  

незастроен поземлен имот  да  се проведе процедура по продажба на същия  с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2014 год. 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 



          1.Поземлен имот № 65650.35.235(шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка тридесет и пет точка двеста тридесет и пет)с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди”, с площ 1 103(хиляда сто и три) кв.м., по 

кадастралната карта на с.Свещари,  ул.”Христо Ботев” № 19, община Исперих, при 

граници и съседи: имот № 65650.35.236;  имот № 65650.35.469; имот №65650.35.468 и 

имот №65650.35.234, съгласно Акт за частна общинска собственост №5335 от 

27.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013год., рег.№ 692,  том 3,  

№ 35. 

      Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 350,00 

(две хиляди триста и петдесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 06.06.2014 год. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2 303.10 (две хиляди триста и три лева 

и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001431/13.06.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих. 

 

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 ІІІ. Настоящото 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 

№ 394 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост; чл.5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с  

проявения интерес за закупуване на  поземлени имоти  да  се проведе процедура по 

продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2014 год. 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

 

1. Поземлен имот № 008066 (нула нула осем нула шестдесет и шест ) находящ се 

в местността «Коджа къшла» в землището на  гр.Исперих, община Исперих, с начин на 

трайно ползване за «Лозе» с площ 0,924 (нула цяло деветстотин двадесет и четири) 

кв.м, категория III (трета), при граници и съседи: имот №026030; имот №008067; имот 

№008071 и имот №008065, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№4409/24.09.2009г., вписан в Агенцията по вписванията на 15.08.2011 г., рег.№2334, 

том. 7, №188. 



Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 693,00  

(шестстотин деветдесет и три) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 30.06.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 312,20 (триста  дванадесет лева и 

двадесет стотинки) лева.  

 

2. Поземлен имот № 008057 (нула нула осем нула петдесет и седем), находящ се 

в местността «Коджа къшла» в землището на  гр.Исперих, община Исперих, с начин на 

трайно ползване «Нива» с площ 0,987 (нула цяло деветстотин осемдесет и седем) кв.м, 

категория III (трета), при граници и съседи: имот №008054; имот №008052; имот 

№008038 и имот №008114, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№3481/17.09.2009г., вписан в Агенцията по вписванията на 15.08.2011 г., вх.рег.№2340, 

том. 7, №191. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 729,00  

(седемстотин двадесет и девет) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 30.06.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 181,40 (сто осемдесет и един лева и 

четиридесет стотинки) лева.  

 

3. Поземлен имот №10015.16.45 (десет хиляди и петнадесет точка шестнадесет 

точка четиридесет и пет), находящ се в местността «Ени Кьоклюк» по кадастралната 

карта на с. Вазово, община Исперих, с начин на трайно ползване за «Лозе» с площ 528 

(петстотин двадесет и осем) кв.м., категория II (втора), при граници и съседи: имот 

10015.16.46; имот №10015.16.44 и имот №10015.16.115, съгласно Акт за частна 

общинска собственост №5385/06.03.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

12.03.2013 г., рег.№866, том. 3, №184. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 471,00 

(четиристотин седемдесет и един) лева която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 185,80 (сто осемдесет и пет лева и 

осемдесет стотинки) лева.  

 

4. Поземлен имот №10015.16.47 (десет хиляди и петнадесет точка шестнадесет 

точка четиридесет и седем), находящ се в местността «Ени Кьоклюк» по кадастралната 

карта на с. Вазово, община Исперих, с начин на трайно ползване за «Лозе» с площ 1 057 

(хиляда петдесет и седем) кв.м, категория II (втора), при граници и съседи: имот 

10015.16.49; имот №10015.16.46 и имот №10015.16.115, съгласно Акт за частна 

общинска собственост №5384/06.03.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

12.03.2013 г., рег.№870, том. 3, №185. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 943,00  

(деветстотин четиридесет и три) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 372,00 (триста седемдесет и два) лева.  

 

5. Поземлен имот №10015.16.38 (десет хиляди и петнадесет точка шестнадесет 

точка тридесет и осем), находящ се в местността «Ени Кьоклюк» по кадастралната 

карта на с. Вазово, община Исперих, с начин на трайно ползване за «Лозе» с площ 528 

(петстотин двадесет и осем) кв.м, категория II (втора), при граници и съседи: имот 



10015.16.39; имот №10015.16.37 и имот №10015.16.115, съгласно Акт за частна 

общинска собственост №5386/06.03.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

12.03.2013 г., рег.№885, том. 3, №199. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 471,00  

(четиристотин седемдесет и един) лева, която е пазарната цена определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 185,80 (сто осемдесет и пет лева и 

осемдесет стотинки) лева.  

 

6. Поземлен имот №10015.16.68 (десет хиляди и петнадесет точка шестнадесет 

точка шестдесет и осем), находящ се в местността «Ени Кьоклюк» по кадастралната 

карта на с. Вазово, община Исперих, с начин на трайно ползване за «Лозе» с площ 1 220 

(хиляда двеста и двадесет) кв.м, категория II (втора), при граници и съседи: имот 

№10015.16.72; имот №10015.16.67; имот №10015.16.115 и имот №10015.16.70, съгласно 

Акт за частна общинска собственост №5372/06.03.2013 г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 12.03.2013 г., рег.№882, том. 3, №197. 

 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна в размер на 1 087,00  

(хиляда осемдесет и седем) лева, която е пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 429,30 (четиристотин двадесет и девет 

лева и тридесет стотинки) лева.  

 

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

 ІІІ. Настоящото 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 

№ 395 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 39, ал. 2, 5 и 6, 

чл. 12, ал. 1 от ЗОС, вр. с чл. 61, т. 1, чл. 31, ал. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредба № 5 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при Община 

Исперих, чл. 26, ал. 3 от ЗНП във вр. с Протокол от 18.06.2014 год., подписан от 

Директорите на средищните училища 
 

 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

       І. Възлага на Кмета на община Исперих да издаде Заповед за делегиране на 

дейностите по осигуряване на безплатния превоз на учениците до 16-годишна 

възраст, съгласно чл. 26,ал.3 от ЗНП на директорите на средищните училища. 

 

      ІІ.  Да се предостави за преимуществено ползване МПС – училищни автобуси 

частна общинска собственост в полза на средищните училища на територията на 

община Исперих, както следва: 

1. Автобус марка Исузу, модел Тюркуаз, с 32 места, регистрационен № СА 4657 КР и 

балансова стойност в размер на 167 400,00 лв. в полза на ОУ „Васил Априлов” гр. 

Исперих; 

2. Автобус марка Отокар, модел Навиго, с 32 места, регистрационен № РР 1230 ВА и 

балансова стойност в размер на 179 732,40 лв. в полза на ОУ „Христо Ботев” гр. 

Исперих; 

3. Автобус марка Исузу, модел Тюркуаз, с 32 места, регистрационен № СА 4661 КР и 

балансова стойност в размер на 167 400 лв. в полза на ОУ „Христо Ботев” с. 

Лудогорци; 

4. Автобус марка Отойол, модел Е 27.14, с 27 места, регистрационен № СА 6103 НВ и 

балансова стойност в размер на 165 000 лв. в полза на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” 

с. Вазово; 

5. Автобус марка Хюндай, модел Каунти, с 15 места, регистрационен № С 6430 НА и 

балансова стойност в размер на 71 880,00.лв. в полза на ОУ „Отец Паисий” с. Подайва;  

6. Автобус марка Отойол М 50.14 Скул Бус, с 30 места, рег. № СА 0429 ВТ и балансова 

стойност 124 560,00 лв.,  в полза на ОУ „Отец Паисий” с. Подайва; 

7. Автобус марка Отойол, модел Е 27.14, с 27 места, регистрационен № СА 6112 КТ и 

балансова стойност в размер на 163 160,00 лв. в полза на ОУ „Васил Левски” с. 

Тодорово. 

ІII. Възлага на Кмета на община Исперих да издаде Заповед за делегиране 

на безвъзмездно ползване и управление на вещите, представляващи частна 

общинска собственост, описани в точки ІІ.1-7 на директорите на средищните 

училища. 

 

ІV. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Договор с директорите 

на средищните училища за безвъзмездно ползване и управление на МПС – частна 

общинска собственост, описани от точки II. 1-7, след изпълнение на следните 

изисквания: 

 1. Предоставянето на автобусите, частна общинска собственост по т.ІІ. 1-7 за 

стопанисване, ползване и управление на директорите на средищните училища да се 

извърши след покриване на всички финансови задължения за тяхната експлоатация и за 

изразходваните горива. 

 2. Прехвърлянето на автобусите, частна общинска собственост по т.ІІ. 1-7 да се 

извърши след проверка на техническата им изправност. 

 3. Дейността по т.ІV.2. да се осъществи персонално за всяко средишно училище 

от комисия, назначена от Кмета на община Исперих, в чийто състав да се включат и 

представители на конкретното училище. 

 4. Комисията по т.ІV.3. да изготви приемателно-предавателен протокол и опис 

на документацията и пълното оборудване / резервни гуми, зимни гуми, крик, 



пожарогасител, аптечка, технически пособия и др. / на прехвърлената на средищното 

училище частна общинска собственост. 

 

V. Срокът на делегиране за безвъзмездно право на ползване и управление е 

10 /десет/ години и започва да тече от момента на сключване на договорите по 

т.ІV. 
 

VІ. Вещите частна общинска собственост, обект на настоящото Решение да 

се използват спазвайки разпоредбите на чл. 26 ал. 3 от ЗНП и ПМС 84 / 06.04.2009 

год. за приемане Списък на средищните училища в Република България за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и 

приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 

финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните 

училища. 

 

VІІ. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищните автобуси са за 

сметка на ползвателите и се предоставят допълнително чрез целеви трансфери от 

централния бюджет за компенсиране на безплатния превоз на учениците до 16-

годишна възраст, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНП.  

 

VІІІ. Целевите трансфери от централния бюджет за компенсиране на 

безплатния превоз на учениците до 16- годишна възраст да се превеждат в 

закщонно установените срокове от първостепенния разпоредител с бюджета на 

училищата, осъществяващи дейностите по осигуряване на безплатния превоз на 

учениците до 16-годишна възраст в  пълния си размер за  съответния 

експлоатационен период. 

 

ІХ. Възлага на Кмета на община Исперих да уреди трудово-правните 

отношения с персонала, обслужващ автобусите, описани в т.ІІ. 1-7, съгласно 

Кодекса на труда. 

  

           Настоящето Решение да бъде изпратено 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 396 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 24, т. 1 от ЗРР и 

чл. 37, ал. 1 от ППЗРР 

 

Общински съвет - Исперих 

РЕШИ: 

 

1. Приема Общински план за развитие на Община Исперих  2014 – 2020 г.,  който е  

приложен към тази докладна записка. 

 

2. Общински съвет – Исперих упълномощава Кмета на Община Исперих да 

извърши всички действия за изпълнение на решението. 



3. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 397 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА 

 

Общински съвет - Исперих 

РЕШИ: 

 

1. Приема Стратегия за развитие на туризма в община Исперих за периода 2014-

2020 г., която е приложена към тази докладна записка. 

2. Общински съвет – Исперих упълномощава Кмета на Община Исперих да 

извърши всички действия за изпълнение на решението. 

3. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 398 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 6 от ЗА, 

чл. 26, ал. 2 от ЗНА, чл. 23, т. 2 и 3 от ЗРР във вр. с Глава втора, Раздел V и Глава 

четвърта, Раздел III от ППЗРР и чл. 77 от АПК 

 

 

Общински съвет - Исперих 

РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за условията и реда за изграждане и функциониране на система  

за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното осигуряване 

на общинския план за развитие на Община Исперих, която е приложена към тази 

докладна записка. 

2. Общински съвет – Исперих упълномощава Кмета на Община Исперих да 

извърши всички действия за изпълнение на решението. 

 

3. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 399 

 

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 “Лудогорска слава” ЕООД гр.Исперих за 

2013г. 

 

2. Настоящето решение да се връчи 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 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 

№ 400 

 

С цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и 

необходимостта от включване в списъка на новите обекти, финансирани с общински 

средства, и на основание  чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2014 г. и чл. 56, 

ал. 2 и  чл. 124, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2014г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  41 012 068 лв.  

 

2. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото 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 

№ 401 

        

    Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план  за Ел. кабел 

20 kV от Електропровод “Лъвино” – Землище с. Лъвино до Трафопост в поземлен 

имот № 000098, ЕКАТТЕ 56945 – Землище с. Подайва и на основание чл. 21 ал. 1 т. 

11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 7 от ЗУТ 

 

 

 

 

 



Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          Вмъкване на т. 3  

             Одобрява представеното задание за Разработвене на ПУП – парцеларен план 

за Ел. кабел 20 kV от Електропровод “Лъвино” – Землище с. Лъвино до 

Трафопост в поземлен имот № 000098, ЕКАТТЕ 56945 – Землище с. Подайва        
           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

     Настоящото 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 

№ 402 

 

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 154562, 

ЕКАТТЕ 32 874 Местност “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, 

обл. Разград,  и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот  № 154562, ЕКАТТЕ 

32 874, Местност “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград .         

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

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

     

 

 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

Вярно с оригинала,                                                        ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


