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                         ТЕЛ.: (+08331) 22-20                                ФАКС: (+08331) 21-84 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 4 / 27. 12. 2007 г. 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 6 

 
Отчитайки необходимостта от възникналите непредвидени разходи във 

някой дейности и мероприятия и актуализацията на приходната част  и 
необходимостта от актуализира и разходната част на бюджета с 64 452 лв. и на  
основание чл.21, ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ  

РЕШИ: 
 

1. Актуализира бюджета на Община Исперих за 2007 год. както следва: 
                   1.1.По приходната част                                                                       10 762 717 лв. 
                                в т.ч.: 
                   1.1.1.  приходи с държавен характер...............................................      6 914 765 лв. 
                   1.1.1.1.трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгласно 
                               чл.10, ал.3 от ЗДБРБ.................................................................      985 331 лв. 
                   1.1.1.2.обща допълваща субсидия от РБ ..............................................5 049972 лв.    
                   1.1.1.3.преходен остатък 01.01.2007г......................................................   30 582 лв.                                                     
                   1.1.1.4. Др.целеви трансфери................................................................... 169 364 лв. 
                   1.1.1.5. Целева субсидия за капиталови разходи .................................    14 270 лв. 
                   1.1.1.6. Трансфери...................................................................................   665 246 лв.   
                   1.1.2. приходи с общински характер ...............................................     3 847 952 лв.                                   
                   1.1.2.1. имуществени данъци ..............................................................     562 430 лв. 
                   1.1.2.2. неданъчни приходи .................................................................. 1 116 697 лв. 
                   1.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................      803 300 лв. 
                   1.1.2.4. трансфери.................................................................................      185 797 лв. 
                   1.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
                               общински  дейности................................................................       447 400 лв. 
                   1.1.2.6. други целеви трансфери от РБ ..............................................       189 275 лв. 
                   1.1.2.7. преходен остатък ........................................................................  543 053 лв. 
                                     1.2. По разходната част  
                   1.2.1. Държавни дейности ................................................................ 6 914 765 лв. 
                   1.2.2. Общински дейности ................................................................. 3 847 952 лв.                                                                 
                             в.т.ч.: Дофинансиране на държ. дейности..........................     249 693 лв.        

Настоящото решение да се изпрати 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.       



 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 8 

 
  На основание Чл.21.,ал.1.,т.7 от ЗМСМА и Чл.81 на Раздел ІІІ от 
ЗМДТ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ  
РЕШИ: 

Считано от 01.01.2008 тод:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 1. Дневен оклад за едно дете в деска ясла и детска градина в размер на 1,30 лв. 

2. Месечна такса за ползване на детска ясла и детска градина на  
територията на община Исперих -26.00 лв.: 

3.   Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 
  а/ деца сираци и полусираци; 
  б/ деца с родители инвалиди първа група. 

4.  Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни  
детски заведения в общината, таксата за първото се заплаща в пълен размер, а таксата 
за второто с 50 на сто намаление. 

5.    Когато децата са повече от две в едно семейство, таксата се     заплаща  
в размер 50 на сто за първото и второто дете. За трето и всяко следващо дете от същото 
семейство,  такса не се заплаща;  
 6.     Не се заплаща такса: 
 а/ от деца, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи; 
 б/ от деца инвалиди. 

7. При отсъствие на децата,  таксата не се заплаща за времето през което  
те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили писмено 
директора на детското заведение. 

8. За ползване на облекчения по точки 3, 4, 5 и 6 родителите или  
настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с 
документи, доказващи преференцията. 

9. Заплащането на намаления размер на таксата или  освобождаването от  
такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията. 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 9 
 

С цел предотвратяване на по-нататъшното рушене и разграбване на сграда 
общинска собственост и реализиране на приходи  от продажбата    

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.3,ал.2 от Наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане 
с общинско имущество ,във връзка с чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл.36,ал.1,т.2 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване,управление и разпореждане с 
общинско имущество   

 
Общински съвет – Исперих 

РЕШИ: 
 



1. Променя вида на имот «Училищна сграда със застроена площ 234 кв.м и 
дворно място от 8 000 кв.м по АОС № 420/24.06.2002 год. от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ . 

2. Да се проведе търг с  тайно наддаване за продажба на поземлен имот І /римско 
едно/ в квартал 21 /двадесет и едно/ по плана на с.Конево,община Исперих с начин на 
трайно ползване –ДВОРНО МЯСТО  с площ 8 000 / осем хиляди /кв.м,ведно с 
построената в него   масивна едноетажна тухлена сграда  със застроена площ 234 ,00 
кв.м /двеста тридесет и четири/ при граници и съседи на имота :изток-имот № 000016 –
път ІV кл.;запад-имот № 000571 – полски път; север - имот № 000564 – полски път  и юг- 
имот №015021 – ливада ,удостоверени с АОС № 1771 / 12.03.2007  год. и АОС № 
445/25.06.2002 год. при начална продажна тръжна цена  30 842,00 лева / тридесет хиляди 
осемстотин четиридесет и два лева /  без ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран 
оценител от 13.06.2007 год. 

3. Общински съвет  - Исперих дава съгласие да се промени предназначението на 
имота 

 4. Задължава кмета на община Исперих на основание чл.93 от Наредба № 5 на 
Общински съвет  -Исперих   да издаде заповед за откриване на процедурата по 
провеждане на търга и определи условията. 

5. Задължава кмета на община Исперих след приключване на търга на основание 
чл.99 от Наредба № 5 на Общински съвет – Исперих за издаде заповед за определяне на 
купувача и сключи договор за продажба, който в три дневен срок  от сключването му да 
се  предостави на Общински съвет –Исперих. 

6. Приходите постъпили от продажбата на имота да се насочат за финансиране на 
инфраструктурни проекти в с. Малко Йонково. 

7.  Купувача  да не препродава имота на други лица в срок от 4 години. 
8. 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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 10 

 
С цел подобряване обслужването на населението от новосъздаденото  

кметство Малко Йонково и избора на кмет на това кметство, и в предвид броя на 
жителите на км. Малко Йонково и промяната в броя на жителите на  кметство Йонково 
следва да се определят новите основните работни заплати на кметовете на тези кметства 
считано от 06.11.2007г. и на основание чл. 21,ал.1, т.5 от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ  

РЕШИ: 
 

Определя основните работни заплати на кметовете на кметства Йонково и  
Малко Йонково от 06.11.2007 година както следва : 
 

Кмет на кметство Йонково                       545 лв. 
Кмет на кметство Малко Йонково           480 лв. 

 
Настоящото решение да се изпрати 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.       
 

РЕШЕНИЕ 
№ 11 

 
Съгласно проявения интерес,изразен с молба до кмета на община Исперих за 

удължаване  срока на договора за наем на павилион №14 на Общински пазар –
гр.Исперих и следните мотиви: 
 -ЕТ «Меше-70 Фикрет Зекри» е добросъвестен наемател и плаща без закъснения 
наемните си задължения. 
 -Ползва имота по предназначение,а именно за продажба на плодове и зеленчуци. 
  Предвид горецитираното и на основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.3 от 
Закона за общинската собственост и чл.19,ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
1.Да се удължи срока на договора за наем на павилион № 14 на Общински пазар –

Исперих с наемател ЕТ«Меше-70 Фикрет Зекри»,Булстат 116045507,Дан.№117100233 с 
управител Фикрет Зекри Мустафа,ЕГН 7011185085 с адрес с.Лъвино,ул.»Бистрица» № 8 за срок 
от 4 /четири/ години,считано от 10.11.2007 год.,с което общият срок за ползване на обекта става 
10 / десет / години. 

 
2.Месечната наемна цена да се определи съгласно Тарифата за месечни наемни 

цени,приета с Решение №105 по протокол №18/07.04.2005год. в размер на 84,60 лв./осемдесет и 
четири цяло шестдесет лева/ без ДДС. 

3.Всички останали клаузи от основният договор да се запазят непроменени. 
4.Задължава кмета на общината въз основа на Решението на Общински съвет-Исперих да 

сключи договор за наем,който в тридневен срок от сключването му да предостави на Общински 
съвет – Исперих. 

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 обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда  на Административно процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 12 
 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.8 ОТ ЗМСМА И §4, АЛ.8 ОТ Преходните и 
заключителни разпоредби на ЗЕ, във връзка с чл.6, ал.3 от ЗЕ и чл.92, ал.1 от ЗУТ, с цел 
Община Исперих да придобие право на собственост върху съоръженията за улично 
осветление на територията на общината и да осъществява необходимата поддръжка на 
същото 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Исперих да придобие безвъзмездно право на собственост 
върху съоръженията за улично осветление на територията на общината описани в 



протокол от 28.03.2007 година за прехвърляне на улично осветление, подписан между 
представители на община Исперих и „Електроразпределение Горна   Оряховица” АД. 

2. Възлага на кмета на община Исперих да сключи договор и да  
предприеме действия за безвъзмездно придобиване на активите, чиято стойност ще се 
уточни с приемно - предавателен протокол. 

Настоящето Решение да се изпрати на Областен Управител на Област Разград и на 
Кмета на Община Исперих в седемдневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Разградски 
административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

 
1. Избира Временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за  

организацията и дейността  на Общински съвет – Исперих в състав  
          Председател - Турхан  Абтулов  - ДПС 
И членове: 

Нуридин Махмуд - ДПС 
Деян Сашев  Асенов - ДПС 
Тургай Назиф Нури - ДПС 
Наталия Тодорова Каменарова - БСП 
 Атанас Дочев Петков - БСП  
Мариян Костов Топалов - ГЕРБ 
със задача  да изготвят и предложат на заседание на ОбС – Исперих изменен и 

допълнен Правилник за организацията и дейността на ОбС – Исперих за мандат 2007 - 
2011с нова глава ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ  
 
 
 
 
 
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                        на Общински съвет – Исперих:                
                                                                                         / Бейсим Басри / 
 
 
 

ПРОТОКОЛИСТ:              
           / Айлин Шукриева / 

 
 
 



Общински съвет – Исперих взе следното 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 7 

 
С цел ефективно използване на средствата за капиталови разходи  и 

разпределение на допълнително получените целеви средства за КР и на основание чл.21, 
ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 от ЗДБРБ за 2007 г., чл.18 от ЗОБ  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1.Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 
2007 г. както следва:  

 
 

№ 
 

Наименование на обектите 
Параграф Сметна стойност Източник   
 

Било 
 

Става 
 

Било 
 

Става 
Р  Б И Б Ф      

Било Става Било Ста      
1 2 3 4 5 6 7 8 9      

  
ВСИЧКО 

   
999223 

 
1408268 

 
461670 

 
461670 

 
23300 

 
233  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 Ул.”Чумерна” гр.Исперих 51-00 51-00 47348 47348 47348 47348 -      
2 Ул.”Л.Димитрова” гр.Исперих 51-00 51-00 24997 24997 5699 5699 -      
3 Ул.”В.Левски” гр.Исперих 51-00 51-00 111458 111458 111458 111458 -      
4 Ул.”Баба Парашкева” с.Конево 51-00 51-00 49998 49998 -  -      
5 Ул.”Мургаш”с.Яким Груево 51-00 51-00 19190 29996 -  -      
6 Ул.”Иван Вазов” с.Драгомъж 51-00 51-00 29993 29993 -  23300 23      
7 Ул.”Борис Савов” с.Лъвино 51-00 51-00 49995 49995 49995 49995 -      
8 Ул.Д.Чинтулов” с.Китанчево 51-00 51-00 30000 30000 - - -      
9 Ул.”В.Тинчев”с.Подайва 51-00 51-00 29996 29996 -  -      

10 Ул.”Бузлузжа” с.Лъвино 51-00 51-00 29999 29999 29999 29999 -      
11 Път ІV-21427(Свещари-Вазово) 51-00 51-00 113400 113400 113400 113400 -      
12 ОР канализация ул”Хан Аспарух” 51-00 51-00 7230 7230 -  -      
13 ОР покрив бл.3 ул.”Хан Аспарух” 51-00 51-00 11534 11534 -  -      
14 ОР ДОВДЛРГ”Лудогорие гр.Исперих 51-00 51-00 14270 14270 14270 14270 -      
15 ОР покрив библиотека гр.Исперих 51-00 51-00 35772 35772 -  -      
16 ОР и укрепване джамия гр.Исперих 51-00 51-00 153503 153503 -  -      
17 Външен водопр.Лудогорци-Йонково –І етап 51-00 51-00 7211 7211 -  -      
18 ППР-основен ремонт улици в общината 51-00 51-00 29988 29988 -  -      
19 ППР-ОУ”В.Априлов”-енерг.ефективн. 51-00 51-00 9767 9767 -  -      
20 Компютри и хардуери 52-01 52-01 8839 9939 8839 8839 -      
21 Копирна машина 52-03 52-03 909 909 909 909 -      
22 Помпа WILO TS40/10EM 52-03 52-03 2640 2640 -  -      
23 Стопански инвентар 52-05 52-05 24719 27389 -  -      
24 Приют за бездомни кучета 52-06 52-06 38000 38335 -  -      
25 Канализация гл.кол.ІІ 52-06 52-06 5000 122600 -  -      
26 Канализация гл.кол.ІІІ 52-06 52-06 10000 10000 -  -      
27 ППР-Столова за сациален патронаж - 52-06 - 9800 - 5059 -      
28 Благоустрояване ЖК”Априлов”-ППР 52-06 52-06 7938 - 7938 - -      
29 Външен водопр.Лудогорци-Йонково –ІІ етап  52-06 52-06 3490 160807 3490 8790 -      
30 Допълн.водоснабдяване-с.Г.Поровец - 52-06 - 133020 - 16044 -      



31 Реконструкция градски парк - ППР 52-06 52-06 7965 - 7965 - -      
32 Благоустрояв. градинки в селата-ППР 52-06 52-06 15000 4500 15000 4500 -      
33 Канализация-гл.кол.І и водопровод 52-06 52-06 14980 14980 14980 14980 -      
34 Канализ. профил 93 и водопровод-ППР 52-06 52-06 9000 9000 9000 9000 -      
35 Програмни продукти - 53-01 - 2800 - - -      
36 Кадастрални планове и ПУП 53-09 53-09 21380 21380 21380 21380 -      

 Исторически музей             
37 Тракийска царска гробница 51-07 51-07 6664 6664 -  -      
38 Компютърни системи 52-01 52-01 2700 2700 -  -      
39 Стопански инвентар 52-05 52-05 13600 13600 -  -      
40 ПП Windows XP 53-01 53-01 750 750 -  -      

 
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 Окръжен съд Разград по реда на ЗАП при условията на §142 от 
ПРЗ на Административно процесулания кодекс. 
 
 
 
 


	Общински съвет – Исперих взе следното

