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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 56 
 

от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

23.04.2015г. от  10.00часа. 
 

 

Днес 23.04.2015г. / четвъртък / от 10.00 часа в заседателната залата  на Община 

Исперих се проведе извънредно  заседание на Общински съвет - Исперих. 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 22-ма регистрирали 

се общински съветника от общо 29. По уважителни причини  с подадено уведомление 

отсъстват колегите: Мариян Топалов, Наталия Каменарова, Невин Басри, Венелин 

Вутов, Нехрин Яшар, Одман Осман, Турхан Ибрям. 

На днешното извънредно заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим 

Басри, присъства също и заместник кмета на Община Исперих – г-н Илиян Дочков,  и 

общинска администрация. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

При наличието на 22 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и 

да вземаме  законни решения, поради което откривам извънредното заседанието на 

Общински съвет- Исперих на  13.04.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници 

присъствали на заседанието на ОбС – Исперих на 23.04.2015 г./ 

  

Проекто дневния ред се състои  от една точка. 

Въпроси, предложения, становища. 

Няма. 

Разглеждането на докладната записка относно: Одобряване на ПУП – 

парцеларен план  за Трасе на канализация, преминаващо през поземлени имоти №№ 

000 092, 000162 и 000 048 – землище гр. Исперих,  ЕКАТТЕ 32 874 се налага поради 

факта, че трябва да се спазят срокове и благодаря на общинските съветници, че се 

отзовахте. 

Ако няма предложения предлагам да преминем към гласуване на проекто 

дневния ред. 

 

 

 



 2 

ЗА                                -   22 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план  за Трасе на канализация, 

преминаващо през поземлени имоти №№ 000 092, 000162 и 000 048 – землище гр. 

Исперих,  ЕКАТТЕ 32 874 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

 

Благодаря, че се отзовахте на поканата за провеждането на  извънредната сесия 

на Общински съвет – Исперих. Разглеждането на докладната и приемането на проекто 

решенията за решения на днешното заседание са свързани със срокове.  

             Изработен е проект за ПУП – парцеларен план за Трасе на канализация,  

преминаващо през поземлени имоти №№ 000 092, 000162 и 000 048 – землище, гр. 

Исперих,  ЕКАТТЕ 32 874 и е разгледан на заседание на Общински експертен съвет за 

устройство на територия – Протокол № 2 т. 2 / 25.03. 2015 год. 

              Съгласно изискванията на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП - ПП за линейни обекти 

на техническата инфраструктура извън границите на населените места се одобрява с 

Решение на Общинския съвет. 

 Предлагаме следното проекто решение: 

                  Предвид необходимостта от Одобряване на ПУП – парцеларен план план и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – парцеларен план за за Трасе на 

канализация, преминаващо през поземлени имоти №№ 000 092, 000162 и 000 048 – 

землище, гр. Исперих,  ЕКАТТЕ 32 874 

Благодаря на общинските съветници. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Имате ли въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Предлагам да преминем към гласуване. 
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Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 497 

 

           Предвид необходимостта от Одобряване на ПУП – парцеларен план план и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих   

РЕШИ : 

 

          1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – парцеларен план за за Трасе на 

канализация, преминаващо през поземлени имоти №№ 000 092, 000162 и 000 048 – 

землище, гр. Исперих,  ЕКАТТЕ 32 874 

 

         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.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното заседанието на 

Общински съвет – Исперих проведено на  23.04.2015 г. 

 

            Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един 

който остава за архива на Общински съвет Исперих. 

 

                                                                  

 

 

 

    

Председател:  

                                                                          / Гюнел Мюсреф / 

                                    

                                                                        Протоколист:  

                                                                                                          / Сейде Султанова / 
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