
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 60 от.07.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 539 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет- 

Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема Наредба за управление, ползване и разпореждане със земи от 

Общинския поземлен фонд на Община Исперих с направените предложения за 

изменение и допълнение.  

 

2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински Съвет 

– Исперих. 

 

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

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областен управител на област Разград в 7-дневен 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. 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 540 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет- 

Исперих 

Р Е Ш И: 

 

1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните допълнения на Наредба №27 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Исперих /Приета с Решение № 503/30.04.2015г., по Протокол №57 на ОбС – 

Исперих/, както следва: 

В чл.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих се добавят нови алинеи със следните 

текстове: 



„ал. (3) нова Общинският съвет определя имотите на територията на общината, 

извън имотите по чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост, които се 

предоставят за управление на съответните кметове на райони и на кметства. При 

продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете 

на райони или на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от 

продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на 

кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение, определени от общинския съвет. 

ал. (4) нова Кметовете на райони и кметовете на кметства или определени от тях 

служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по 

провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под 

наем или разпореждането с имоти на територията на района или на кметството се 

извършва от кмета на общината.“ 

 

2.Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от 

Общински Съвет – Исперих. 

 

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

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областен управител на област Разград в 7-дневен 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. 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 541 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и постъпило писмо от Сдружение „Толерантност“ с вх.№К-

2889/30.06.2015 г. относно подготовката на проект за изграждане на информационни 

терминали  
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие на територията на Община Исперих да се изградят  

информационни терминали по проект на Сдружение „Толерантност“ по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 2.Предвидените в проекта дейности съответстват на  Общински план за развитие 

на Община Исперих 2014-2020 г., Приоритетна област 6 „Управление, партньорства и 

връзки“, приоритет 6.1 „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови 

инструменти на електронното управление в община Исперих“ и приоритет 6.3 

„Закупуване на  нова техника в административните структури“ 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 
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РЕШЕНИЕ  
№ 542 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  43 341 357 лв.  

 

2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност  

847 509 лв. 

 

3. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2015 

№ 
по 

ред 

Наименование на функциите, 
дейностите и обектите  

§§ §§ Общо разходи за КВ 

в това число 

от РБ  от РБ  
собствени бюджетни 

средства 
сметки за средства на ЕС 

Други източници,  
в т.ч. съфинансиране 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

І. Основен ремонт ДМА 51-00 51-00 
      9 355 

343 лв  
      9 370 

764 лв  
      432 
700 лв  

       432 
700 лв  

      181 
070 лв  

    196 491 
лв  

        8 636 
093 лв  

       8 636 
093 лв  

              105 
480 лв  

            105 480 
лв  

1 функция "Отбрана и сигурност" 51-00 51-00 
         105 

480 лв  
         105 

480 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
               - 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
              105 

480 лв  
            105 480 

лв  

1.1 
дейност "Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия 
и производствени аварии"  

51-00 51-00 
        105 

480 лв  
        105 

480 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
             105 

480 лв  
            105 480 

лв  

1.1.1 
Основен ремонт на ЦДГ "Момина 
сълза", с. Райнино 

51-00 51-00 
         105 

480 лв  
         105 

480 лв  
                 

- лв  
          

              105 
480 лв  

             105 480 
лв  

2 Функция "Образование" 51-00 51-00 
           55 

708 лв  
           55 

708 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        55 
708 лв  

      55 708 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

2.1 
дейност  "Общообразователни 
училища" 

51-00 51-00 
           55 

708 лв  
           55 

708 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       55 708 

лв  
     55 708 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

2.1.1 
Основен ремонт на физкултурен салон 
на ОУ "Христо Ботев", гр. Исперих 

51-00 51-00 
           55 

708 лв  
           55 

708 лв  
    

        55 
708 лв  

      55 708 
лв  

        

3 Функция "Здравеопазване" 51-00 51-00 
         879 

533 лв  
         879 

533 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         6 000 

лв  
        6 000 

лв  
          873 

533 лв  
          873 

533 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

3.1 
дейност  "Многопрофилни болници 
за активно лечение " 

51-00 51-00 
        873 

533 лв  
        873 

533 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
          873 

533 лв  
         873 

533 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

3.1.1 

Подкрепа за реконструкция/обновяване 
и оборудване на общински лечебни 
заведения в общини извън градските 
агломерационни ареали 

51-00 51-00 
         873 

533 лв  
         873 

533 лв  
        

           873 
533 лв  

          873 
533 лв  

    

3.2 
дейност  "Детски ясли, детски 
кухни и яслени групи в ОДЗ" 

51-00 51-00 
            6 

000 лв  
            6 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         6 000 

лв  
       6 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

3.2.1 

Ремонт, включително внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и 
оборудване на пет детски заведения в 
община Исперих (СМР и инженеринг) 

51-00 51-00 
             6 

000 лв  
             6 

000 лв  
    

          6 
000 лв  

        6 000 
лв  

        

4 
Функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи" 

51-00 51-00 
         100 

648 лв  
         100 

648 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         5 922 

лв  
        5 922 

лв  
            94 

726 лв  
            94 

726 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

4.1 
дейност "Център за настаняване 
от семеен тип"  

51-00 51-00 
          94 

726 лв  
          94 

726 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
            94 

726 лв  
           94 

726 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.1.1 

Изграждане на социална 
инфраструктура, предлагаща услуги за 
деца в риск на територията на Община 
Исперих 

51-00 51-00 
           94 

726 лв  
           94 

726 лв  
                 

- лв  
      

             94 
726 лв  

            94 
726 лв  

    

4.2 дейност "Домове за деца"  51-00 51-00 
            5 

922 лв  
            5 

922 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         5 922 

лв  
       5 922 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.2.1 
Преустройство на котелна инсталация 
на Дом за деца "Лудогорие", Исперих 

51-00 51-00 
             5 

922 лв  
             5 

922 лв  
    

          5 
922 лв  

        5 922 
лв  

        



5 

функция "Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната 
среда" 

51-00 51-00 
      6 027 

716 лв  
      6 031 

437 лв  
      274 
000 лв  

       274 
000 лв  

      113 
440 лв  

    117 161 
лв  

        5 640 
276 лв  

       5 640 
276 лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

5.1 
дейност "Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа" 

51-00 51-00 
        374 

000 лв  
        374 

000 лв  
      274 
000 лв  

      274 
000 лв  

     100 000 
лв  

    100 000 
лв  

                    - 
лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                      - 
лв  

5.1.1 
Основен ремонт на улици в населените 
места в община Исперих 

51-00 51-00 
         274 

000 лв  
         274 

000 лв  
       274 
000 лв  

       274 
000 лв  

            

5.1.2 
Основен ремонт на улици в град 
Исперих (ППР) 

51-00 51-00 
         100 

000 лв  
         100 

000 лв  
    

      100 
000 лв  

     100 000 
лв  

        

5.2 

дейност "Други дейности по 
жилищното строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие" 

51-00 51-00 
        307 

612 лв  
        311 

333 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       13 440 

лв  
     17 161 

лв  
          294 

172 лв  
         294 

172 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

5.2.1 

Рехабилитация на обществени зелени 
площи на територията на община 
Исперих - гр. Исперих, с. Белинци, с. 
Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. 
Средоселци, с. Старо селище и с. 
Тодорово 

51-00 51-00 
           13 

440 лв  
           13 

440 лв  
    

        13 
440 лв  

      13 440 
лв  

        

5.2.2 
Рехабилитация и благоустрояване на 
градски парк в град Исперих 

51-00 51-00 
         227 

888 лв  
         231 

609 лв  
    

                 - 
лв  

        3 721 
лв  

           227 
888 лв  

          227 
888 лв  

    

5.2.3 
Рехабилитация на парк „Владимир 
Друмев” в гр. Исперих 

51-00 51-00 
           66 

284 лв  
           66 

284 лв  
        

             66 
284 лв  

            66 
284 лв  

    

5.3 
дейност "Други дейности по 
опазване на околната среда" 

51-00 51-00 
      5 346 

104 лв  
      5 346 

104 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
       5 346 

104 лв  
       5 346 

104 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

5.31 
"Интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Исперих" 

51-00 51-00 
       5 346 

104 лв  
       5 346 

104 лв  
        

        5 346 
104 лв  

        5 346 
104 лв  

    

6 
функция "Почивно дело, култура, 
религиозни дейности" 

51-00 51-00 
         272 

874 лв  
         284 

574 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
      11 700 

лв  
          272 

874 лв  
          272 

874 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

6.1 дейност "Читалища"  51-00 51-00 
        272 

874 лв  
        284 

574 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
     11 700 

лв  
          272 

874 лв  
         272 

874 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

6.1.1 

Подобряване на съществуващи 
центрове за предоставяне на културни 
услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” 
с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” 
с. Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 
1964” с. Малко Йонково 

51-00 51-00 
         272 

874 лв  
         284 

574 лв  
                 

- лв  
  

                 - 
лв  

      11 700 
лв  

           272 
874 лв  

          272 
874 лв  

    

7 
функция " Икономически дейности и 
услуги" 

51-00 51-00 
      1 913 

384 лв  
      1 913 

384 лв  
      158 
700 лв  

       158 
700 лв  

                - 
лв  

               - 
лв  

        1 754 
684 лв  

       1 754 
684 лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

7.1 
дейност "Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане 
на пътищата"  

51-00 51-00 
      1 913 

384 лв  
      1 913 

384 лв  
      158 
700 лв  

      158 
700 лв  

                - 
лв  

              - 
лв  

       1 754 
684 лв  

       1 754 
684 лв  

                        
- лв  

                      - 
лв  

7.1.1 
Основен ремонт на улици - IV класна 
пътна мрежа (с. Свещари - с. Вазово)  

51-00 51-00 
         158 

700 лв  
         158 

700 лв  
       158 
700 лв  

       158 
700 лв  

                 - 
лв  

  
                     

- лв  
                     

- лв  
                         

- лв  
  

7.1.2 
Рехабилитация на общински пътища на 
територията на Община Исперих 

51-00 51-00 
       1 754 

684 лв  
       1 754 

684 лв  
    

                 - 
лв  

  
        1 754 

684 лв  
        1 754 

684 лв  
                         

- лв  
  

ІІ Придобиване на ДМА 52-00 52-00 
    33 567 

729 лв  
    33 579 

977 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        85 
184 лв  

      97 432 
лв  

      31 935 
945 лв  

     31 935 
945 лв  

           1 546 
600 лв  

          1 546 600 
лв  

1 функция"Общи държавни служби" 52-00 52-00 
           40 

000 лв  
           40 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        40 
000 лв  

      40 000 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1.1 
дейност "Общинска 
администрация"  

52-00 52-00 
          40 

000 лв  
          40 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       40 000 

лв  
     40 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

1.1.1 
Лек автомобил/микробус/ - категория 
/М1/ 

52-04 52-04 
           40 

000 лв  
           40 

000 лв  
                 

- лв  
  

        40 
000 лв  

      40 000 
лв  

        

2 Функция "Образование" 52-00 52-00            12            12                                   -               20             20                                          -                12               12 290 



310 лв  310 лв  - лв  лв  лв  лв  - лв  лв  290 лв  лв  

2.1 
дейност "Целодневни детски 
градини и обединени детски 
заведения"  

52-00 52-00 
          12 

310 лв  
          12 

310 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
             20 

лв  
            20 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
               12 

290 лв  
              12 290 

лв  

2.1.1 
Компютри по ПУДООС - ЦДГ 
"Щастливо детство", Исперих 

52-01 52-01 
             1 

300 лв  
             1 

300 лв  
                 

- лв  
          

                  1 
300 лв  

                1 300 
лв  

2.1.2 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Радост", с. Свещари 

52-06 52-06 
             2 

476 лв  
             2 

476 лв  
                 

- лв  
  

              10 
лв  

             10 
лв  

    
                  2 

466 лв  
                2 466 

лв  

2.1.3 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Щастливо детство", гр. Исперих 

52-06 52-06 
             1 

628 лв  
             1 

628 лв  
                 

- лв  
          

                  1 
628 лв  

                1 628 
лв  

2.1.4 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Дора Габе", с. Лудогорци 

52-06 52-06 
             2 

477 лв  
             2 

477 лв  
                 

- лв  
  

              10 
лв  

             10 
лв  

    
                  2 

467 лв  
                2 467 

лв  

2.1.5 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Незабравка", с. Голям Поровец 

  52-06 
             4 

429 лв  
             4 

429 лв  
                 

- лв  
          

                  4 
429 лв  

                4 429 
лв  

3 Функция "Здравеопазване" 52-00 52-00 
         768 

896 лв  
         768 

896 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        20 
000 лв  

      20 000 
лв  

          730 
289 лв  

          730 
289 лв  

               18 
607 лв  

              18 607 
лв  

3.1 
дейност "Многопрофилни болници 
за активно лечение " 

52-00 52-00 
        748 

896 лв  
        748 

896 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
          730 

289 лв  
         730 

289 лв  
               18 

607 лв  
              18 607 

лв  

3.1.1 

Подкрепа за реконструкция/обновяване 
и оборудване на общински лечебни 
заведения в общини извън градските 
агломерационни ареали 

52-03 52-03 
         744 

106 лв  
         744 

106 лв  
                 

- лв  
  

                 - 
лв  

               - 
лв  

           730 
289 лв  

          730 
289 лв  

                13 
817 лв  

               13 817 
лв  

3.1.2 
Зона за отдих в здравен комплекс - 
Исперих 

52-06 52-06 
             4 

790 лв  
             4 

790 лв  
                 

- лв  
          

                  4 
790 лв  

                4 790 
лв  

3.2 
дейност "Здравен кабинет в 
детски градини и училища" 

52-00 52-00 
          20 

000 лв  
          20 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       20 000 

лв  
     20 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

3.2.1 Компютри 52-01 52-01 
           20 

000 лв  
           20 

000 лв  
                 

- лв  
  

        20 
000 лв  

      20 000 
лв  

        

4 
Функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи" 

52-00 52-00 
         908 

138 лв  
         918 

138 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         1 980 

лв  
      11 980 

лв  
          906 

158 лв  
          906 

158 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

4.1 
дейност  "Клубове на пенсионера, 
инвалида и др." 

52-00 52-00 
        534 

644 лв  
        544 

644 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
     10 000 

лв  
          534 

644 лв  
         534 

644 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.1.1 

“Изграждане на център за отдих, 
свободно време и социални услуги за 
възрастни хора и хора с увреждания в 
гр. Исперих”  

52-02 52-02 
         455 

484 лв  
         465 

484 лв  
      

      10 000 
лв  

           455 
484 лв  

          455 
484 лв  

    

4.1.2 
"Подобряване на център, предоставящ 
социални услуги за възрастни хора и 
хора с увреждания в гр.Исперих” 

52-01 52-02 
             4 

600 лв  
             4 

600 лв  
        

              4 
600 лв  

              4 
600 лв  

    

52-03 52-02 
             9 

060 лв  
             9 

060 лв  
        

              9 
060 лв  

              9 
060 лв  

    

52-04 52-02 
           65 

500 лв  
           65 

500 лв  
        

             65 
500 лв  

            65 
500 лв  

    

4.2 
дейност "Център за настаняване 
от семеен тип"  

52-00 52-00 
        371 

514 лв  
        371 

514 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
          371 

514 лв  
         371 

514 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.2.1 

Изграждане на социална 
инфраструктура, предлагаща услуги за 
деца в риск на територията на Община 
Исперих 

52-02 52-02 
         354 

516 лв  
         354 

516 лв  
                 

- лв  
      

           354 
516 лв  

          354 
516 лв  

    

52-05 52-05 
           16 

998 лв  
           16 

998 лв  
                 

- лв  
      

             16 
998 лв  

            16 
998 лв  

    

4.3 дейност  "Домове за деца" 52-00 52-00 
            1 

980 лв  
            1 

980 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         1 980 

лв  
       1 980 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.3.1 
Професионална фурна за Дом за деца 
"Лудогорие", Исперих 

52-05 52-05 
             1 

980 лв  
             1 

980 лв  
    

          1 
980 лв  

        1 980 
лв  

        

5 

функция"Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната 
среда" 

52-00 52-00 
    31 826 

335 лв  
    31 828 

583 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        11 
134 лв  

      13 382 
лв  

      30 299 
498 лв  

     30 299 
498 лв  

           1 515 
703 лв  

          1 515 703 
лв  



5.1 

дейност "Други дейности по 
жилищното строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие" 

52-00 52-00 
          13 

244 лв  
          14 

132 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       10 000 

лв  
     10 888 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                 3 

244 лв  
               3 244 

лв  

5.1.1 Моторна косачка   52-03 
                    

- лв  
                

888 лв  
      

           888 
лв  

        

5.1.2 Трактор - косачка 52-04 52-04 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

5.1.3 
Експониране на тракийски гробници 
под могили № 12 и № 13 от Източния 
могилен некропол на ИАР "Сборяново" 

52-06 52-06 
                    

- лв  
                    

- лв  
                

5.1.4 
Детска площадка по ПУДООС - с. 
Китанчево 

52-06 52-06 
             3 

244 лв  
             3 

244 лв  
                 

- лв  
          

                  3 
244 лв  

                3 244 
лв  

5.2 дейност "Чистота" 52-00 52-00 
            1 

134 лв  
            2 

494 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         1 134 

лв  
       2 494 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

5.2.1 Моторни коси / щилове 52-03 52-03 
             1 

134 лв  
             1 

134 лв  
    

          1 
134 лв  

        1 134 
лв  

        

5.2.2 Кастрачка   52-03 
                    

- лв  
             1 

360 лв  
      

        1 360 
лв  

        

5.3 
дейност "Други дейности по 
опазване на околната среда" 

52-00 52-00 
    31 811 

957 лв  
    31 811 

957 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
     30 299 

498 лв  
     30 299 

498 лв  
          1 512 

459 лв  
         1 512 459 

лв  

5.3.1 
"Интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Исперих" 

52-06 52-06 
     31 811 

957 лв  
     31 811 

957 лв  
        

      30 299 
498 лв  

      30 299 
498 лв  

           1 512 
459 лв  

          1 512 459 
лв  

6 
функция "Почивно дело, култура, 
религиозни дейности" 

52-00 52-00 
           12 

050 лв  
           12 

050 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        12 
050 лв  

      12 050 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

6.1 дейност "Обредни домове и зали"  52-00 52-00 
          10 

000 лв  
          10 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       10 000 

лв  
     10 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

6.1.1 
Товарен автомобил/катафалка/  - 
категория /N1/ 

52-04 52-04 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

6.2 
дейност "Други дейности на 
културата"  

52-00 52-00 
            2 

050 лв  
            2 

050 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         2 050 

лв  
       2 050 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

6.2.1 Система за видеонаблюдение 52-03 52-03 
             2 

050 лв  
             2 

050 лв  
    

          2 
050 лв  

        2 050 
лв  

        

IІІ Придобиване на НДА 53-00 53-00 
         113 

000 лв  
         110 

752 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      113 
000 лв  

    110 752 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 функция"Общи държавни служби" 53-00 53-00 
         110 

000 лв  
         107 

752 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      110 
000 лв  

    107 752 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1.1 
дейност "Общинска 
администрация"  

53-00 53-00 
        110 

000 лв  
        107 

752 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
     110 000 

лв  
    107 752 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

1.1.1 
Изработване на Общ устройствен план 
на община Исперих 

53-09 53-09 
           80 

000 лв  
           80 

000 лв  
    

        80 
000 лв  

      80 000 
лв  

        

1.1.2 
Изменение на ПУП - с. Делчево и с. 
Къпиновци 

53-09 53-09 
           20 

000 лв  
           20 

000 лв  
    

        20 
000 лв  

      20 000 
лв  

        

1.1.3 ПУП  на общински имоти 53-09 53-09 
           10 

000 лв  
             7 

752 лв  
    

        10 
000 лв  

        7 752 
лв  

        

2 
функция"Почивно дело, култура, 
религиозни дейности" 

53-00 53-00 
            3 

000 лв  
            3 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         3 000 

лв  
        3 000 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

2.1 дейност "Градски библиотеки"  53-00 53-00 
            3 

000 лв  
            3 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         3 000 

лв  
       3 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

2.1.1 Програмни продукти и лицензи 53-01 53-01 
             3 

000 лв  
             3 

000 лв  
    

          3 
000 лв  

        3 000 
лв  

        

IV Капиталови трансфери 55-00 55-00 
         223 

465 лв  
         223 

465 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      223 
465 лв  

    223 465 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 функция "Здравеопазване" 55-00 55-00 
         223 

465 лв  
         223 

465 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      223 
465 лв  

    223 465 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1.1 дейност "Многопрофилни болници 55-00 55-00         223         223                                  -      223 465     223 465                     -                     -                                               - 



за активно лечение " 465 лв  465 лв  - лв  лв  лв  лв  лв  лв  - лв  лв  

1.1.1 
Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих 
ЕООД 

55-01 55-01 
         223 

465 лв  
         223 

465 лв  
    

      223 
465 лв  

     223 465 
лв  

        

  ОБЩО РАЗХОДИ ЗА КВ (І+ІІ+ІІІ+IV)     
    43 259 

537 лв  
    43 284 

958 лв  
      432 
700 лв  

       432 
700 лв  

      602 
719 лв  

    628 140 
лв  

      40 572 
038 лв  

     40 572 
038 лв  

           1 652 
080 лв  

          1 652 080 
лв  

  Исторически музей     
           29 

500 лв  
           31 

700 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        29 
500 лв  

      31 700 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 
Основен ремонт  на покривна 
конструкция на ПЦ на АР "Сборяново" 

51-00 51-00 
             5 

000 лв  
           12 

200 лв  
    

          5 
000 лв  

      12 200 
лв  

        

2 Компютърна система 52-01 52-01 
             6 

000 лв  
             6 

000 лв  
    

          6 
000 лв  

        6 000 
лв  

        

3 Климатичен шкаф 52-03 52-03 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

4 Генератор /Агрегат/ 52-03 52-03 
             3 

000 лв  
             3 

000 лв  
    

          3 
000 лв  

        3 000 
лв  

        

5 Микро мотор 52-05 52-05 
             1 

000 лв  
                    

- лв  
    

          1 
000 лв  

               - 
лв  

        

6 Фотоапарат 52-05 52-05 
             4 

000 лв  
                    

- лв  
    

          4 
000 лв  

               - 
лв  

        

7 Програмни продукти 53-01 53-01 
                

500 лв  
                

500 лв  
    

             
500 лв  

           500 
лв  

        

  Дом за деца "Лудогорие"     
            5 

000 лв  
            5 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         5 000 

лв  
        5 000 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Оборудване и съоръжения 52-03 52-03 
             5 

000 лв  
             5 

000 лв  
    

          5 
000 лв  

        5 000 
лв  

        

  Комплекс "Лудогорие"     
            3 

000 лв  
            3 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         3 000 

лв  
        3 000 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Оборудване и съоръжения 52-03 52-03 
             3 

000 лв  
             3 

000 лв  
    

          3 
000 лв  

        3 000 
лв  

        

  Гимназия "Васил Левски", Исперих     
            5 

100 лв  
            5 

100 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         5 100 

лв  
        5 100 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Стопански инвентар 52-05 52-05 
             5 

100 лв  
             5 

100 лв  
    

          5 
100 лв  

        5 100 
лв  

        

  ОУ "Н . Й. Вапцаров", Вазово     
            1 

599 лв  
            1 

599 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         2 879 

лв  
        2 879 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Компютри 52-01 52-01 
             1 

599 лв  
             1 

599 лв  
    

          1 
599 лв  

        1 599 
лв  

        

2 Стопански инвентар 52-03 52-03 
             1 

280 лв  
             1 

280 лв  
    

          1 
280 лв  

        1 280 
лв  

        

  ОУ "Отец Паисий", Подайва     
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 Стопански инвентар 52-05 52-05 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

  ОБЩО КВ:     
    43 313 

736 лв  
    43 341 

357 лв  
      432 
700 лв  

       432 
700 лв  

      658 
198 лв  

    685 819 
лв  

      40 572 
038 лв  

     40 572 
038 лв  

           1 652 
080 лв  

          1 652 080 
лв  



 
 
 
 
 

Приложение 2 
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2015 Г. ОТ ПРИХОДИ 

ПО  
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси 

    

№ по 
ред 

Наименование на функциите, дейностите и обектите  §§ 
от местни 
приходи 
§ 40-00 

І. 
Погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти 
на социалната и техническата инфраструктура 

83-00 
               276 

114 лв  

1 "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих" 83-82 
               276 

114 лв  

IІ. Текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура  10-30 
               147 

419 лв  

1 
Текущ ремонт на физкултурен салон на ЦДГ "Слънце", гр. 
Исперих 

 10-30 
                   5 

705 лв  

2 
Текущи ремонти ЦДГ 

 10-30 
                   4 

295 лв  

3 
Ограждане на гробищни паркове - гр. Исперих 

 10-30 
                 22 

320 лв  

4 
Текущ ремонт на ул. "Димитър Полянов", Исперих 

 10-30 
                 17 

735 лв  

5 
Текущи ремонти на сгради 

 10-30 
                 30 

000 лв  

6 

Текущи ремонти на улици в гр. Исперих (ул. "Лудогорие", ул. 
"Димитър Полянов, ул. "Александър Стамболийски", ул. 
"Вежен", ул. "Ахинора", ул. "Христо Ясенов", ул. "Хан Аспарух", 
ул. "Христо Ботев", ул. "Искър", ул. "Шести септември", ул. 
"Стара Планина", ул. "Росица", ул. "Средна гора") 

 10-30 
                 67 

364 лв  

IIІ. Основен ремонт ДМА 51-00 
               190 

491 лв  

1 Функция "Образование" 51-00 
                 55 

708 лв  

1.1 дейност  "Общообразователни училища" 51-00 
                55 708 

лв  

1.1.1 
Основен ремонт на физкултурен салон на ОУ "Христо Ботев", 
гр. Исперих 

51-00 
                 55 

708 лв  

2 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 51-00 
                  5 922 

лв  

2.1 дейност  "Домове за деца" 51-00 
                  5 922 

лв  

2.1.1 
Преустройство на котелна инсталация на Дом за деца 
"Лудогорие", Исперих 

51-00 
                   5 

922 лв  

3 
функция "Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда" 

51-00 
               117 

161 лв  

3.1 
дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа" 

51-00 
              100 000 

лв  

3.1.1 Основен ремонт на улици в град Исперих (ППР) 51-00 
               100 

000 лв  

3.2 
дейност "Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 
развитие" 

51-00 
                17 161 

лв  



3.2.1 

Рехабилитация на обществени зелени площи на територията 
на община Исперих - гр. Исперих, с. Белинци, с. Делчево, с. 
Духовец, с. Йонково, с. Средоселци, с. Старо селище и с. 
Тодорово 

51-00 
                 13 

440 лв  

3.2.2 
Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в град 
Исперих 

51-00 
                   3 

721 лв  

4 функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 51-00 
                 11 

700 лв  

4.1 дейност "Читалища"  51-00 
                11 700 

лв  

4.1.1 

Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на 
културни услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; 
Читалище „Пробуда 1929” с. Свещари и Читалище 
„Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково 

51-01 
                 11 

700 лв  

IV Придобиване на ДМА 52-00 
                 10 

020 лв  

1. Функция "Образование" 52-00 
                       20 

лв  

1.1 
дейност  "Целодневни детски градини и обединени 
детски заведения" 

52-00 
                      20 

лв  

1.1.1 Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ "Радост", с. Свещари 52-06 
                       10 

лв  

1.1.2 Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ "Дора Габе", с. Лудогорци 52-06 
                       10 

лв  

2. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 52-00 
                 10 

000 лв  

2.1 дейност "Център за настаняване от семеен тип"  52-00 
                10 000 

лв  

2.1.1 
Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги 
за деца в риск на територията на Община Исперих 

52-02 
                 10 

000 лв  

V. Капиталови трансфери 55-00 
               223 

465 лв  

1 Функция "Здравеопазване" 55-00 
               223 

465 лв  

1.1 дейност  "Многопрофилни болници за активно лечение " 55-00 
              223 465 

лв  

1.1.1 Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД 55-01 
               223 

465 лв  

  ОБЩО РАЗХОДИ ЗА КВ (І+ІІ+ІІІ+IV+V)   
               847 

509 лв  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 543 

 

 С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, на основание чл.21, ал.1, 

т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.9, 

ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Исперих.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

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

общинска собственост, при община Исперих за периода 01.01.2015год. до 

31.12.2015год., както следва: части от сградата на Многопрофилна болница за активно 

лечение – Исперих, собственост на Община Исперих, представляваща масивна 



триетажна сграда и мазе, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I (римско 

едно), в квартал 78 (седемдесет и осем) по Акт за частна общинска собственост № 5351 

/ 28.02.2013 г, находяща се в гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Ахинора” № 

39, представляващи обособени части - помещения с обща площ от 311,30 кв.м. 

(триста и единадесет цяло и три десети квадратни метра), в полза на държавата, за 

реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ, 

в град Исперих както следва: 

 

1) фоайе с площ 63,00 /шестдесет и три/ кв.м.; 

2) коридор с площ 53,80 /петдесет и три цяло и осем десети/ кв.м.; 

3) кабинет № 1 с площ 19,20 /деветнадесет цяло и две десети/ кв.м.;  

4) противошокова зала с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м.; 

5) стая за временна хоспитализация с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест 

десети/ кв.м., вкл. санитарен възел; 

6) манипулационна с площ 21,40 /двадесет и един цяло и четири десети/ кв.м., 

вкл. санитарен възел; 

7) склад с площ 17,60 /седемнадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

8) хранилище с площ 13,60 /тринадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

9) склад за дезинфекционни материали с площ 7,50 /седем цяло и пет десети/ 

кв.м.; 

10) стая за лекари с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел;  

11) стая за диспечери с площ 12,20 /дванадесет цяло и две десети/ кв.м.; 

12) стая за шофьори с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ кв.м., 

вкл. санитарен възел;  

13) стая за персонал с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м. 

 

1. В раздел XI - Имоти общинска собственост предвидени за дарения - 

безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху поземления имот и 

сградата. 

 

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. 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 544 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, ал.5 от ЗОбС, и чл.44, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №27 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имощество на 

Общински съвет – Исперих.   

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

               РЕШИ: 

 



1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост 

/дарение/ върху части от сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – 

Исперих, собственост на Община Исперих, представляваща масивна триетажна сграда 

и мазе, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I (римско едно), в квартал 78 

(седемдесет и осем) по Акт за частна общинска собственост № 5351 / 28.02.2013 г, 

находяща се в гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул.„Ахинора” № 39, 

представляващи обособени части - помещения с обща площ от 311,30 кв.м. (триста 

и единадесет цяло и три десети квадратни метра), по АОС 5910/24.07.2015 г., в полза на 

държавата – в лицето на Министерството на здравеопазването, за реконструкция и 

модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ, в град Исперих 

както следва: 

 

1) фоайе с площ 63,00 /шестдесет и три/ кв.м.; 

2) коридор с площ 53,80 /петдесет и три цяло и осем десети/ кв.м.; 

3) кабинет № 1 с площ 19,20 /деветнадесет цяло и две десети/ кв.м.;  

4) противошокова зала с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м.; 

5) стая за временна хоспитализация с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест 

десети/ кв.м., вкл. санитарен възел; 

6) манипулационна с площ 21,40 /двадесет и един цяло и четири десети/ кв.м., 

вкл. санитарен възел; 

7) склад с площ 17,60 /седемнадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

8) хранилище с площ 13,60 /тринадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

9) склад за дезинфекционни материали с площ 7,50 /седем цяло и пет десети/ 

кв.м.; 

10) стая за лекари с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел;  

11) стая за диспечери с площ 12,20 /дванадесет цяло и две десети/ кв.м.; 

12) стая за шофьори с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ кв.м., 

вкл. санитарен възел;  

13) стая за персонал с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Договор за дарение в полза 

на Министерството на здравеопазването. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 545 

 На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, и с  цел кандидатстване на 

Община Исперих по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

г., Приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, Инвестиционен приоритет № 3: Повишаване на достъпа до услуги, които 

са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора 

с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 



социално включване и здравеопазване”, Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
І. Дава  съгласие: 

1. Община  Исперих  да  кандидатства с проектно предложение по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: 

”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване ”, Инвестиционен 

приоритет № 3 : Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 

  

2. Да създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 

в общността  или в домашна среда. 

 

3. Поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване на 10 % от назначените лични 

асистенти/ домашни помощници по проекта, след одобряване на окончателния доклад , 

с изключение на непредвидени обстоятелства. 

 

ІІ. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 

им  пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния  

кодекс. 

 

 

 

Атанас Дочев 
Заместник Председател на Общински съвет – Исперих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


