
                    
 

 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

    

                                                       ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 30/ 09.09.2009 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                      №174 
С цел кандидатстване на Община Исперих с проект “Реконструкция 

и рехабилитация на общински пътища на територията на община 
Исперих”, включващ ремонт на: 

1. RAZ 3046/ ІІІ-2305/ Исперих - Вазово/ RAZ 1040/от км. 1+185 до км 
6+114 

2. SLS 2045/ ІІІ-235, Окорш - Звенимир/ Паисиево - граница общ. 
(Дулово - Исперих) - /ІІ-23/ от км. 2+700 до км. 7+486 

3. Общински път /ІІІ-205, Исперих - Веселец/ Свещари - ИАР 
“Сборяново” от км. 0+300 до км. 1+686 

пред Министерството на земеделието и храните – Областна 
разплащателна агенция - Разград по Мярка 321 “Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони 2007-2013 г., необходимостта от изрично решение на 
общинския съвет, удостоверяващо съответствието на дейностите по 
проекта с приоритетите на общинския план за развитие съгласно чл. 15, ал. 
3 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 
21, ал. 2 от ЗМСМА.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И : 

1. Общински съвет Исперих  ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проект 
“Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 
територията на община Исперих”, включващ ремонт на: 

1. RAZ3046 /ІІІ-2305/ Исперих - Вазово/ RAZ 1040/ от км. 1+185 до км 
6+114 

2. SLS204 /ІІІ-235, Окорш - Звенимир/ Паисиево - граница общ. (Дулово 
- Исперих) - /ІІ-23/ от км. 2+700 до км. 7+486 

3. Общински път /ІІІ-205, Исперих - Веселец/ Свещари - ИАР 
“Сборяново” от км. 0+300 до км. 1+686 



отговарят на приоритетите заложени в План за развитие на Община 
Исперих 2005-2013г. 

по Приоритет ІІ – “Повишаване качеството на живот на населението 
на общината, подобряване средата и условията на труд и живот”.  

Цел 2.1. – “Изграждане на нова и подобряване на съществуваща 
инфраструктура”. 

Подцел 2.1.1. – “Подобряване на пътна инфраструктура от и до 
общината, подобряване на общинска пътна инфраструктура и улична 
мрежа”. 

Дейност 2.1.1.12. – “Текущи ремонти на общински пътища ІV-ти 
клас” 

 
2. Дава съгласие за кандидатстване на Община Исперих с проект 

“Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 
територията на община Исперих”, включващ ремонт на: 

1. RAZ3046 /ІІІ-2305/ Исперих - Вазово/ RAZ 1040/ от км. 1+185 до км 
6+114 

2. SLS2045 /ІІІ-235, Окорш - Звенимир/ Паисиево - граница общ. 
(Дулово - Исперих) - /ІІ-23/ от км. 2+700 до км. 7+486 

3. Общински път /ІІІ-205, Исперих - Веселец/ Свещари - ИАР 
“Сборяново” от км. 0+300 до км. 1+686 

пред Министерството на земеделието и храните – Областна 
разплащателна агенция - Разград по Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  

 
3. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на Община Исперих да 

предприеме необходимите действия за кандидатстване с проект на 
общината.  

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Исперих и Областния управител на Област Разград в седем дневен 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 

                                                              №175 
 
С цел кандидатстване на Община Исперих с проект “Основен ремонт 

за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дом за деца 



“Лудогорие” – гр. Исперих” пред Министерството на земеделието и 
храните – Областна разплащателна агенция - Разград по Мярка 321 
“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., необходимостта от 
изрично решение на общинския съвет, удостоверяващо съответствието на 
дейностите по проекта с приоритетите на Общинския план за развитие, 
както и на дейностите по проекта, свързани с инвестиции за подобряването 
на енергийната ефективност с Общинската програма за енергийна 
ефективност съгласно чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. 
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И : 

1. Общински съвет Исперих  ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проект 
“Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност на 
сградата на Дом за деца “Лудогорие” – гр. Исперих” отговарят на 
приоритетите, заложени в План за развитие на Община Исперих 2005-
2013г. 

по Приоритет ІІ – “Повишаване качеството на живот на населението 
на общината, подобряване средата и условията на труд и живот”.  

Цел 2.1. – “Изграждане на нова и подобряване на съществуваща 
инфраструктура”. 

Подцел 2.1.3. – “Повишаване на ефективността на енергопотребление 
на битовите и обществени потребители” 

Дейност 2.1.3.16. – “Основен ремонт за енергийна ефективност на 
сградата на Дом за деца “Лудогорие” – гр. Исперих” 

 
2. Общински съвет Исперих  ДЕКЛАРИРА, че дейностите по проект 

“Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност на 
сградата на Дом за деца “Лудогорие” – гр. Исперих”, свързани с 
инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на 
Общинската програма за енергийна ефективност. 

 
3. Дава съгласие за кандидатстване на Община Исперих с проект 

“Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност на 
сградата на Дом за деца “Лудогорие” – гр. Исперих” пред 
Министерството на земеделието и храните – Областна разплащателна 
агенция - Разград по Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.  

 



4. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на Община Исперих да 
предприеме необходимите действия за кандидатстване с проект на 
общината.  

 
5. 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 
№ 176 

В изпълнение на писмо с изх.№ №08-02-16 /31.087.2009г.  на Областен 
управител на област Разград за ново обсъждане на  Решение №170, по 
протокол №29 от заседание на ОбС проведено на 14.08.2009година 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 №  170, по протокол №29 от заседание на ОбС 
проведено на 14.08.2009година. 

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 

                                                        № 177 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 8, ал.1; чл.12, ал.3 от 

Закона за общинската собственост и  чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при 
Община Исперих  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 1.Да се предоставят безвъзмездно за управление помещения №,№ 3, 3а 
и 4, находящи се на ІІ етаж от масивна триетажна сграда  в УПИ Х- 523 



(римско десет тире петстотин двадесет и три) , квартал 185 ( сто осемдесет 
и пет) по плана на гр. Исперих , съгласно Акт за частна общинска 
собственост № 1624 / 24.07.2006 год.,ул. “ Родопи” № 1, при граници и 
съседи на имота :север – УПИ І, юг – УПИ ІХ, изток – УПИ ІІ и запад – 
улица “Родопи”, с обща площ на  помещенията 47,00 (четиридесет и седем) 
кв.м  за срок от 5 (пет) години на Областна пробационна служба гр. 
Разград звено гр.Исперих, териториално звено на Главна дирекция 
“Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието. 
 

2.Задължава кмета на Община Исперих въз основа на решението на 
Общински съвет – Исперих да сключи  договор за управление. 

 
3.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 
Административно процесуалния кодекс. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                                                                                                                      / Къймет Ариф/ 
      

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


