
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 53 от 20.02.2015 г.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 476 

 

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 за сведение отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на община 

Исперих за 2014г. 

 

2.  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 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

РЕШЕНИЕ 

№ 477 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 

ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Определя за представител на Община Исперих в Общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация - Бейсим Басри Шуки – Кмет на 

Община Исперих. 

 

 2. Дава мандат на Бейсим Басри Шуки – Кмет на Община Исперих да 

представлява Община Исперих в ОС на Асоциацията по ВиК на 05.03.2015 г. от 10,30 

часа в зала 712 на Областна администрация – Разград. 

 

 3. Упълномощава Кмета на Община Исперих да гласува в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК, както следва: 

 3.1. По първа точка от дневния ред – „ЗА”; 

 3.2. По втора точка от дневния ред – „ЗА”; 

 3.3. По трета точка от дневния ред – „ЗА”. 

 



 4. Приема г-н Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих, да  гласува  Бюджета на 

Асоциацията по ВиК за 2015 г., като дава право на същия да потвърди заплащането на  

членския  внос на Община  Исперих  в размер на  10 257 лева. 

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

Областния 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 - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 478 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите , Глава 

Втора, раздел ІV и Глава Трета, раздел І от Наредбата за условията и реда за възлагане 

и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 87, ал. 2 от Наредба № 

5 на Общински съвет – Исперих 

    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

  

І. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост  от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38  от Наредбата за условията и 

реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  по 

обекти, както следва: 

 

1. Обект № 1 с подотдели: 1070 – г/15593.42.10/ и 1072 –б /15593.19.58/ на 

територията на ДГС „Сеслав”  район   Исперих, с.Голям Поровец. 

 

   ІІ. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :   

 

1. Обект № 2 с подотдели: 1067 – л/000120/, 1067 – о/000120/ и  1036 – 

ж1/65650.17.18  на територията на ДГС „Сеслав” район  Исперих, с.Йонково и с. 

Свещари. 

2. Обект № 3 с подотдели: 1153 –ж/000062/, 1168 – ж/000065/ , 1143 –   е1 и 1143 – 

ж1  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Бърдоква и с. Лъвино. 

 

IIІ. Да се определят следните условия на публичния търг: 

   1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване. 

   2.Начални цени по обекти: 

- за обект № 1 – 78410 (седемдесет и осем хиляди четиристотин и десет) лева без 

ДДС. 

- за обект № 2 – 73 400,00 (седемдесет и три  хиляди и четиристотин ) лева без ДДС. 



- за обект № 3 – 75 600,00 (седемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

 3. Стъпка за наддаване по обекти в размер на 5% от началната цена: 

- за обект №  1 – 3 920  (три хиляди деветстотин двадесет) лева; 

- за обект № 2 – 3 670 (три хиляди шестстотин седемдесет) лева  

- за обект № 3 – 3 780  (три хиляди седемстотин осемдесет) лева без ДДС. 

4. Гаранция за участие по обекти в размер на 10% от началната цена: 

- за обект № 1 – 7 840 (седем хиляди осемстотин четиридесет) лева без ДДС; 

- за обект № 2 – 7 340  (седем хиляди триста четиридесет) лева без ДДС. 

- за обект № 2 – 7 560  (седем  хиляди петстотин шестдесет) лева без ДДС. 

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 20% от достигнатата 

стойност на правото на ползване на обекта. 

 

       ІV. Възлага на кмета на община Исперих   да извърши всички действия за 

правилното  и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

 V. 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 обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

Гюнел Мюсреф 
Председател на Общински съвет Исперих 
 

 

 

 

 


