
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 32  от  29.06.2017г. 
 

РЕШЕНИЕ 

             №354 

 

 След  този аналитичен увод  уважаеми колеги общински съветници представям 

на Вашето внимание съответно в приложение 1 и 2  отчета за изпълнението на 

решениеята на Общински съвет Исперих , като на основание чл. 21, ал.1, т.24, във 

връзка с ал.2, предложение четвърто и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Приеме за сведение отчета за изпълнение решенията на Общински съвет 

Исперих за периода от  01.01.2017 г. до 31.05.2017г. 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесулания кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 355 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за 

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

съвет Исперих във връзка с  проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти   да  

се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за  продажба на:      

1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно 

предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и 

девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

35/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; № 



03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 

29.08.2016год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 3 053,00 

(три хиляди петдесет и три) лева, която е пазарна цена на имота, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от  01.02.2017 г. намалена с 50%. 

1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 1367,30 (хиляда триста шестдесет и 

седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702000098/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да определи условията на публичния 

търг и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящите  решения.  

 

  ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 356 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за 

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

съвет  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлените имоти  

да се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи: 

 

1. Поземлен имот № 03472.40.340 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка четиридесет точка триста и четиридесет) с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1 130 (хиляда сто и тридесет) кв.м. с местонахождение на имота – 

с. Белинци, ул. „Дунав“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на 

селото, одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК при съседи на 

имота: имоти с №, № 03472.40.341; № 03472.40.243; № 03472.40.275 и № 03472.40.240, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6245 от 15.07.2016год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 20.07.2016год., вх. рег. № 2254,  том 8,  № 36745. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

2 397,00 (две хиляди триста деветдесет и седем) лева, която е пазарна оценка, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 



1.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 359,40 (две хиляди триста 

петдесет и девет лева и 40 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702001338/14.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

2. Поземлен имот № 03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка четиридесет точка триста и четиридесет и едно) с начин на трайно ползване   

Ниско застрояване с площ 2 779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м. с 

местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Охрид“, община Исперих, област Разград 

по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД 

на АК при съседи на имота: имоти с №, № 03472.10.305; № 03472.40.243; № 

03472.40.340; № 03472.40.240 и № 03472.40.241, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6244 от 15.07.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 

20.07.2016год., вх. рег. № 2251,  том 8,  № 36742. 

2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

5 895,00 (пет хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 

2.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 802,60 (пет хиляди осемстотин и 

два лева и 60 ст.) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001339/14.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

3. Урегулиран поземлен имот № III-1001 (римско трети тире хиляда и едно) в 

кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 600 (две хиляди и шестстотин) 

кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Кавала“, община Исперих, област 

Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед № 

844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на 

имота: Север – УПИ V-1003 и УПИ IV-1002 от кв.16, Изток – УПИ II-1000 от кв.16, Юг 

– ул. „Кавала”, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6320 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. 

рег. № 4018,  том 15,  № 38307. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

5 906,00 (пет хиляди деветстотин и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 

3.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 428,80 (пет хиляди четиристотин 

двадесет и осем) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001320/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

4. Урегулиран поземлен имот № IV-1002 (римско четвърти тире хиляда и две) в 

кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 743 (две хиляди седемстотин 

четиридесет и три) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Мадара“, 

община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 

62/07.04.1987год. и Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на 

община Исперих при съседи на имота: Север – УПИ I-906 от кв.16, Изток – ул. 

„Мадара”, Юг – УПИ II-1000 и УПИ III-1001 от кв.16, Запад – УПИ V-1003 от кв.16, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6318 от 01.12.2016год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4019,  том 15,  № 38308. 

4.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

6 231,00 (шест хиляди двеста тридесет и един) лева, която е пазарна оценка, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 



4.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 727,40 (пет хиляди седемстотин 

двадесет и седем лева и 40 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702001318/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

5. Урегулиран поземлен имот № V-1003 (римско пет тире хиляда и три) в кв.16 

(шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем) кв.м. 

с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих, област 

Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед № 

844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на 

имота: Север – УПИ VI-1004 от кв.16, Изток – УПИ IV-1002 от кв.16, Юг – УПИ III-

1001 от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6319 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. 

рег. № 4027,  том 15,  № 38315. 

5.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 

5.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 234,60 (пет хиляди двеста 

тридесет и четири лева и 60 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702001319/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

6. Урегулиран поземлен имот № VI-1004 (римско шести тире хиляда и четири) в 

кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем) 

кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих, 

област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед 

№ 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи 

на имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – УПИ I-906 от кв.16, Юг – УПИ V-

1003 от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6317 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. 

рег. № 4026,  том 15,  № 38312. 

6.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 

6.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 234,60 (пет хиляди двеста 

тридесет и четири лв. и 60 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702001317/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

7. Урегулиран поземлен имот № I-906 (римско първи тире деветстотин и шест) в 

кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 271 (две хиляди двеста седемдесет 

и един) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Христо Смирненски“, 

община Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 

62/07.04.1987год. и Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на 

община Исперих при съседи на имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – ул. 

„Мадара, Юг – УПИ IV-1002 от кв.16, Запад – УПИ VI-1004 от кв.16, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6316 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4028,  том 15,  № 38314. 

7.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

5 158,00 (пет хиляди сто петдесет и осем) лева, която е пазарна оценка, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год. 



7.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 741,80 (четири хиляди 

седемстотин четиридесет и един лева и 80 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702001316/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

 ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

 ІІІ. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 357 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен  

имот   да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с яво наддаване за продажба на следния поземлен  

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1. Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно 

предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) 

кв.м., по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 

11.06.2007год. на ИД на АК с местонахождение на имота с. Вазово, ул. «Александър 

Стамболийски», община Исперих, област Разград при граници на имота: имоти с №, 

№10015.329; № 10015.111.485; № 10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 

4672 от 10.04.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2017год.   

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 15 

220,00 (петнадесет хиляди двеста и двадесет) лева, която е пазарната оценка на имота 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  17.05.2017 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 867,50 (три хиляди осемстотин 

шестдесет и седем лева и петдесет стотинки)  лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000823/ 10.04.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

  ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 358 

 

           Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на 

довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. 

Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 и одобряване на 

Задание, на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ  

 

             1.  Разрешава Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ 

водопровод, отн ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. Лудогорци в ПИ 

№ 000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 и 

             2. Одобряване на Задание  

             3. 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 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 

 

 № 359 

 

           Предвид необходимостта от Одобряване на ПУП – парцеларен план план за 

изграждане на оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките 

на сервитута на пътя Исперих - Разград до съоръжение на техническата 

инфраструктура в УПИ № XI-60, кв. 21  по плана с. Г. Поровец,  Община  Исперих, 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 изграждане на 

оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитута на 

пътя Исперих - Разград до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-

60, кв. 21  по плана с. Г. Поровец, Община  Исперих  
                   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 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 

 

№ 360 



 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 23 от ЗП, чл. 8, чл.28 от 

ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и чл.60 ал.1 и ал.2 от АПК, Общински 

съвет Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредба №19 за управление на 

общинските пътища в Община Исперих (приета с решение №250 по Протокол 

№40/28.04.2010г.), както следва: 

§ 1. В чл.1, ал.2 се създава нова т. 1 със следния текст” улиците в населените 

места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са 

участъци от републикански или общински пътища”; 

1. Досегашната т.1 става т.2; 

2. Досегашната т.2 става т.3; 

3. Досегашната т.3 става т.4; 

§ 2. В чл.19, ал.1 се създава нова т. 5 със следния текст „не е осигурена 

безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за 

движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на 

вътрешните работи”. 

§ 3. В чл.21, ал.3 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от 

две години”; 

§ 4. Чл.22 т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК)”; 

1. т.4 придобива следния текст „становище на органите на Министерството на 

вътрешните работи”; 

2. създава се нова т.5 със следния текст „съгласуван технически проект – част 

"Пътна" и "Организация на движението". 

§ 5. В чл.23, ал.1 се създава нова т. 7 със следния текст ”проектът предвижда 

пред търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с 

изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по републиканската пътна мрежа”. 

§ 6. Чл.24, ал.2 се отменя и се създава нова със следния текст: „Към искането се 

прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна 

система Българска геодезическа система 2005”; 

§ 7. В чл.26, ал.2 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от 

шест месеца”; 

§ 8. Чл.27, т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”; 

1. т.3 придобива следния текст „съгласуван работен проект от администрацията, 

управляваща пътя, съгласно чл. 18 ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на 

рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 22, т.5; 

2. създава се нова т.4 със следния текст „нотариално заверено съгласие от 

собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите 

зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота”; 

3. създава се нова т.5 със следния текст” протокол за предварителен оглед от 

администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните 



работи и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в 

съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по републиканската пътна мрежа”; 

§ 9. В чл.28, ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „а отстоянието от 

центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м”; 

1. създава се нова т.6 със следния текст ”горният ръб на фундамента на 

рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена”; 

2.  ал.2 се допълва със следния текст „когато рекламното съоръжение е с профил 

на носещата колона, различен от кръг”; 

3. в ал.2, т.3 се изменя така: „в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди 

тях – за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м – за останалите пътища;“ 

§ 10. Чл.29, ал. 2 се отменя и се нова със следния текст: „Към искането 

заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно 

съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на 

рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по 

електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се 

подава на хартиен носител”; 

§ 11. Заглавието на раздел IV от глава Трета се допълва така „Изграждане на 

нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона”; 

§ 12. В чл. 31 се създава нова ал.1 със следното съдържание „Разрешението за 

специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи 

подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 

обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по 

смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията”; 

1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1;” 

2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване по ал. 1 има действие за срок две години”; 

§ 13. Чл. 32 придобива следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 

обслужващата зона се изисква при: 

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в 

обхвата на пътя и в обслужващата зона; 

2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения; 

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;” 

§ 14. Чл.33, т.1 придобива следното съдържание „декларация по образец на 

администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от 

изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка; 

1. т.2 придобива следното съдържание„удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”; 

2. създава се нова т.3 със следното съдържание „копие от документа за платена 

такса за издаване на разрешението; 

3. създава се нова т.4 със следното съдържание „съгласуван от администрацията, 

управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално 

ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните 

работи за част "Пътна" и част "Организация на движението"; 



4. създава се нова т.5 със следното съдържание „документ за собственост и 

скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор 

за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито 

нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора”; 

5. създава се нова т.6 със следното съдържание„нотариално заверено 

пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за 

специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”; 

§ 15. Чл.34, ал.1 придобива следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в 

обслужващата зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по 

време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да 

не застрашават безопасността на движението”; 

1. ал.2 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на 

пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се 

връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса”; 

2. ал.3 придобива следното съдържание „Когато няколко лица ползват един 

изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за 

таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като 

всеки отделен проект подлежи на самостоятелно съгласуване”; 

3. създава се нова ал.4 със следното съдържание „В случай че към 

съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска 

прокарване на допълнителни оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), 

заинтересуваното лице, на което е издадено разрешение за специално ползване на 

пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата зона, е необходимо да уведоми Агенция 

"Пътна инфраструктура"; 

§ 16. Създава се нов чл.34а: 

„чл.34а, ал.1 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде 

поискано и разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно 

ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона”; 

ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно 

стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по 

глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното 

платно и земи в обхвата на пътя. 

ал.3 В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се 

осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването 

на съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на 

общината, се заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното 

платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна 

организация на движението при извършване на ремонт. 

§ 17. В чл.45, ал.2 думите „Наредба №16 от 23.07.2001 година” се заменят с 

думите „Наредба №3 от 16.08.2010 година”; 

§ 18. В чл.67, ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 

5000 лв.”; 



1. В чл.67, ал.1, т.5, буква „в” се отменя; 

2. В чл.67, ал.1 т.5, буква „г” се отменя; 

§ 19. В чл.68 се създава нова ал.1 „При нарушения по чл. 66 на юридическите 

лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 

5000 лв., а при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв.”; 

1. ал.2„При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от 

2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”; 

2. ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за 

причинените от тях щети.”; 

§ 20. Създава се Приложение №1 към чл.31, ал.2 от Наредбата. 

§ 21. (създава се нов &6) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за 

управление на общинските пътища в Община Исперих влиза в сила от деня на 

приемането й от Общински съвет Исперих. 

 

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 – град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 361 

 

             На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона 

за общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Исперих. 

РЕШИ : 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих 

към 31.12.2016 г.в размер на 17 655 496 лв.в т.число: 

за държавни дейности      9 828 331 лв. 

за общински дейности    7 827 165 лв. 

в т.ч. дофинансиране    933 294 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер 

на 16 761 998 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 9 902 993 лв. 

за общински дейности    6 859 005 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 



31.12.2016 г. в размер на 17 655 496 лв. в т.число: 

за държавни дейности      9 828 331 лв. 

за общински дейности    7 827 165 лв. 

в т.ч. дофинансиране    933 294 лв. 

    

4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер 

на 16 150 051 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                9 306 130 лв.  

за общински дейности 6 097 071 лв. 

за дофинансиране 746 850 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2016г. в 

размер на 3 041 866 лв. в т.число: 

за държавни  132 885 лв. 

за общински дейности  2 735 822 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 92 354 лв. 

за  дофинансиране    173 159 лв. 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2016 г. в  

размер на 2 644 287 лв. в т.число: 

за държавни  110 097 лв. 

за общински дейности  2 410 177 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 72 472 лв. 

за  дофинансиране    124 013 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2016 г. 

съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет 

в размер на               15 000 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       30 000 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          700 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       19 250 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  38 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                  (-207 059) лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове   (-209 050) лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                     611 947 лв.  



 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    0 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    1 991 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        485 300 лв.  

 

20. Приемa одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за 

заверка на годишния финансов отчет на община Исперих за 2016 г. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
          РЕШЕНИЕ 

 

 № 362 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94, ал. 3, 

т. 1 и 2 , 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 2017 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  967 818 лв.  

 

2. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – 

Община Исперих по §§61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” с 

180 650 лв. 

 

3. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – 

Община Исперих по §§64-01 „получени трансфери (+)” с 9 395 лв. 

 

4. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при 

първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали”с 

815 лв. 

 

5. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при 

първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-30 „Текущ ремонт”с 

12 500 лв. 

 

6. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 13 011 лв.  

 



7. Одобрява собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план 

на община Исперих в размер на 76 812 лв. 

 

8. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 

ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от 6 070 360 лв. на 6 379 151 лв. 

 

9. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2017 г. от 7 178 564 лв. на 7 649 720 лв. 

10. 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.  

 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 363 

 

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от 

ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска 

цел се прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също 

така избира и освобождава членовете на Управителния съвет.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

С Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е 

регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със 

седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на 

дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на 

базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност, 

прозрачност и отговорност. 

Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, определена в Споразумение от 16.05.2008 

г. изготвено в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в него участват Община Разград, Община 

Исперих, Община Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и 

Община Самуил. С Решение №56 по Протокол № 9 от проведено заседание на 

Общински съвет Исперих на 28.05.2008 г. цитираното по-горе Споразумение е 

одобрено от Общински съвет Исперих, дадено е съгласие община Исперих да участва в 

сдружението и е определен за представител на Община Исперих в сдружението по реда 

на ЗЮЛНЦ тогавашния Кмет – г-н Адил Ахмед Решидов. 

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на общините – 

членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват 

общината в сдружението, като определят поне двама представители – един основен 

представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския 



съвет е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които ще 

представляват общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в 

техните ръководни органи. 

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от 

ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска 

цел се прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също 

така избира и освобождава членовете на Управителния съвет.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, ал.1, 

т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински 

съвет – Разград 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя Бейсим Руфад Расим , в качеството му на кмет на Община Исперих 

за основен представител на Общината пред ръководните органи на Сдружение с 

нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 

г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички 

документи. 

2. Определя Севим Адем Махмуд, в качеството й на Секретар на Община 

Исперих за заместник на определеното по т.1 лице.  

3. Възлага на кмета на Община Исперих да участва в ръководните органи на 

сдружението. 

4. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с 

наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, 

бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. 

на Разградски окръжен съд.  

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 364 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.4, т.4.1. от Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0367 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на заповед без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и било 

характер, в полза на Министерство на образованието и науката, платим при 

предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 



образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M2OP001-3.002-0367 по 

проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих“, в размер на 69 070,67 лв. /шестдесет и девет хиляди седемдесет лева и 

шестдесет и седем стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от 

Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 365 

 

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

местната администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Отменя чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 

от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община 

Исперих. 

2. Актуализира Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските 

градини и училищата на територията на община Исперих. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 366 

 
 На 29.11.2016г. между Управляващия орган на програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група - 

Исперих” бе подписано Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие №РД № 50 - 186 от 29.11.2016, с което се 

определят правата и задълженията на страните във връзка с изпълнение на Стратегията. 

Съгласно споразумението, Местна инициативна група - Исперих има право да получи 

финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР при 

условията и по реда на Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за  прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

 Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода  01.01. – 

31.12. 2017г. на изпълнение на стратегията (2017-2023г.) е в размер на 160469,80 лв. 

Максималният размер авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума. 



Изискване на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” е авансовото плащане да се намали с 25% от размера на осигурения финансов 

ресурс за управление на стратегията, с който МИГ е оценена в процедурата за 

одобрение на Стратегията. С Решение № 140 на Общински съвет Исперих, отразено в 

протокол № 12 от 19.05.2016г. осигуреният финансов ресурс за периода на изпълнение 

на Стратегията  на МИГ Исперих е в размер на  35000,00 лв.   

 Във връзка с представяне на коригираща заявка за авансово плащане пред  ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС 

№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Живко Живков и в 

изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл. 

21, ал. 1, т. 10 във връзка с ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагаме Общински съвет Исперих да 

вземе следните  

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1.Упълномощава  Кмета  на  община  Исперих  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция в  размер на 71547.40 лв. / седемдесет и една хиляди петстотин 

четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

авансово плащане за периода 01.01 - 31.12.2017г. по Споразумение за изпълнение на 

стртегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186  от 29.11.2016 и 

заповед на Управляващия орган  на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със  срок до 

30.04.2024 г. 

 

 2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна 

група – Исперих”  да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

 

 № 367 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Исперих да 

приеме следното  

                                                              РЕШЕНИЕ: 

 

1. Избира Бюлент Кемал Хасан – общински съветник за председател на 

Комисия по безопасност на движение към Общински съвет – Исперих. 

 

  На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящето решение да бъде изпратено на 

Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

   Настоящето решение подлежи на обжалване  в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 368 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 26, ал. 4 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и  чл. 79 от 

АПК предлагам Общински съвет  да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Изменя, допълва  и отменя  разпоредби в Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 

Исперих както следва: 

 

1. Отменя  Чл. 21, ал. 3  и  Чл. 51, ал.1 от Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 

Исперих 

 

2. Изменя Чл.  29, ал. 1, т. 2 както следва: За  децата в I-ва  и  II-ра група, ползващи 

детска градина: 

 

 Месечна такса Община Исперих 

1.  Постоянна такса, независеща от броя посещения в 

месеца 

10,00лв. / месец 

2. Разход за хранителни продукти 1,95 лв. / ден 

 

3.Изменя Чл. 29, ал. 1, т. 4 както следва: За децата в III- та подготвителна група, 

ползващи  детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14 септември на 

съответната година: 

 

 

 

 



 

 Месечна такса 

 

 

Община Исперих 

1. Постоянна такса, независеща от броя посещения в 

месеца 

10,00лв. / месец 

2. Разход за хранителни  продукти 1,95 лв. / ден 

 

 

4. Изменя Чл. 29,  ал. 1 т. 5  както следва:  За децата в  III- та подготвителна група, 

които няма да ползват  детска  градина през извънучебния период от 01 юни  до 14 

септември на съответната година не се дължат таксите предвидени в т. 4, ако родителят 

или настойникът предварително подаде писмено заявление до детското заведение и 

уведоми, че  в този  период  детето няма  да посещава  детската градина. 

 

5. Приема нов чл. 29, ал. 1, т. 6 със следното съдържание: За ползване на детски 

градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и 

подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна 

такса за периода от 01 юни до 14 септември  включително в размер, определен в ал. 1, 

т. 4. 

 

 На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящето решение да бъде изпратено на 

Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

   Настоящето решение подлежи на обжалване  в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 № 369 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т.3 от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.16  Наредба №26 за условията и реда за 

упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Приема Годишния финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям за 2016 година. 

 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Управителя на „ЛУДОГОРСКА 

СЛАВА“ ЕООД, Кмета на Община Исперих и Областния управите на Област Разград в 

седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 



РЕШЕНИЕ 

 

 № 370 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл. 154 ал.1 т.2 вр. с чл. 

266  от Търговския закон  и чл.12, ал.1, т.1 и т.18 от Наредба № 26 за  условията и реда 

за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на  общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. 1.Прекратява „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище 

и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ 

№2, с управител Дауд Себайдин Ибрям.  

 

2.На осн. чл. 156 вр. с чл. 266 от ТЗ открива производство по ликвидация на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на 

управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2. 

 

3.Определя срок за извършване на ликвидация шест месеца, считано от датата на 

вписване на решението за прекратяване на дружеството  в Търговския регистър. 

 

4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в брутен размер от 740 лв. 

 

5. На основание чл. 156, ал.2 от Търговския закон ликвидатор на дружеството е 

Управителя Дауд Себайдин Ибрям. 

 

6.Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с ликвидатора на 

основание чл. 12, ал.2, т.3 и чл.32 от Наредба № 26 за  условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие 

в капитала, за участието на  общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност. 

 

7.Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК до  

НАП за предстоящото прекратяване с ликвидация и да предприеме действия по 

вписване на настоящото решение в Търговския регистър.  

 

 

ІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 


