






- Напояване на мерите и пасищата /там където има условия за напояване/; 
 - Поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики 
/паша и/или косене; 
- Рационално и щадящо използване на мерите и пасищата. 
 
          V. Към решението да се приложат  данни за земеделските стопани или техни 
сдружения, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и 
парцели на пасища и мери от ДПФ.  
 
       VІ.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 

№ 162 

   В изпълнение на писмо с Изх.№ №08-02-13 /17.07.2009г.  на Областен управител на област Разград 
за ново обсъждане на  Решение №159, по протокол №27 от заседание на ОбС проведено на 
09.07.2009година и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение №159, по протокол №27 от заседание на ОбС, проведено на 
09.07.2009година. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 
му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред   
Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
                                                                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                       № 163 

   На основание чл.122 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.12 от 
ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.2,  
т.10 б.“ж” от Наредба №16 за провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община 
Исперих, чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество при община Исперих и във връзка с чл.62, ал.1 от 
Закона за енергетиката,  

Общински съвет – Исперих 
Р Е Ш И: 

   1. Одобрява участието на община Исперих в бъдещ проект за изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала на територията на гр. Исперих. 

   2. Одобрява участието на община Исперих чрез закупуване на един дял с 
номинална стойност 100 /сто/ лева в Капитал Соларс Партнерс ЕООД ( КСП)  във 
връзка с изграждането на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност до 8 МВт в имот 
номер 000039 с площ 208.357 дка, намиращ се в местността „Мезар Къшла” в 
землището на гр. Исперих. 



   3. Дава съгласие за учредяване право на строеж на Капитал Соларс Партнерс 
ЕООД ( КСП), върху имот номер 000039 с площ 208.357 дка, намиращ се в местността 
„Мезар Къшла” в землището на гр. Исперих при граници и съседи: поземлени имоти № 
№ 000183, 000001, 000060, 390004, 390001, 390002, 390034, 390004, 013017, 000047, 
000017, 000051, 000084, 000017, 000154, 000038, съгласно Акт за общинска собственост 
№1174/14.07.2003 г., вписан в АВ,  за срок от 27 /двадесет и седем/ години, включващ 2 
години за проектиране и изграждане. Възлага на Кмета на общината да определи 
условията  и сключи договора за учредяване на правото на строеж. 

  4. Община Исперих да получава дивидент за участието си в Капитал Соларс 
Партнерс ЕООД ( КСП), за срок от 25 /двадесет и пет/ години, считано от пускане в 
редовна експлоатация на фотоволтаичния парк /ФВП/  в размер на 1000 лева на декар 
годишно за целия имот, описан в решение №3. 

  5. След изтичане на експлоатационния период на фотоволтаичния парк, ако 
дотогава не бъде взето друго решение на Общински съвет – Исперих, община Исперих 
да се оттегли от участие в  Капитал Соларс Партнерс ЕООД ( КСП) и учреденото право 
на строеж върху УПИ № 000039, находящ се в землището на гр. Исперих, да бъде 
прекратено. 

  6. Упълномощава Кмета на община Исперих да подписва всички необходими 
документи и да извърши всички необходими фактически и правни действия относно 
включването на община Исперих като съдружник в Капитал Соларс Партнерс ЕООД     
( КСП).     

        7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 
          Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                                                                                                      / Къймет Ариф/ 
      

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