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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 от 27.12.2019 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

              № 17 

 

 На основание чл. 21, ал.3 и във връзса с чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, липса на кворум 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 

 НЕ ПРИЕМА Правилника за организацията и дейноста на общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодествието му с общинска администрация / мандат 

2019-2023г./ 

 

 

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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

              № 18 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА, и чл. 64а, ал.2, във връзка с 

ал.1 от Закона за защита при бедствия  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Избира Билгин Мустафа Билял за представител на Общински съвет Исперих в 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия  на територията на Област 

Разград. 

2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

РЕШЕНИЕ 

              № 19 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1 

от Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет 

Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих, 



 

 2 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2020 г., 

както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2020 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 581 060 лв. / един милион петстотин осемдесет и една 

хиляди и шестдесет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2020 година /Приложение № 2/ в 

размер на 423 720 лв. / четиристотин двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2020 година /Приложение № 3/ в размер на 1 157 

340 лв. / един милион сто петдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева./ 

 

Приложения: 

 

Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране 

на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в 

община Исперих за 2020 г. 

Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих 

за 2020 г. 

Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на  територията на град Исперих за 2020 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 

№20 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
1. НЕ ПРИЕМА Докладна записка от  инж. Белгин Шукри – Кмет на 

община Исперих. 

Относно: Избор на делегати и заместник делегати за отчетно – изборното 

общо събрание на Сдружение „Толерантност”  
 

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

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок 

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

Административно процесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

№21 

 

На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и респ.чл.18, ал.1 и 

ал.2, т.9 от Закона за закрила и развитие на културата  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Исперих за 2020 г.  

 

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

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

 

            Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 
РЕШЕНИЕ 

№22 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

20609.32.3 (широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище 

Делчево, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – 

обособяване на пчелин и изграждане на сгради за временно обитаване (битови и 

стопански) 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 Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 20609.32.3 

(широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище Делчево, общ. 

Исперих,  общ. Исперих,  обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – 

обособяване на пчелин и  бъдещо изграждане на сгради за временно обитаване (битови и 

стопански)  . 

         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. 

 

Бейти Мюмюн Бекир  

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


