
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 17 от 16.10.2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 136 

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

администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Да бъде утвърден за девиз на град Исперих изразът: От миналото вдъхновен – към 

бъдещето устремен 

            2. Да бъде награден с грамота и Плакет за принос в увековечаването на красотата и 

духовното богатство на град Исперих г-н Недко Цонев Неделчев. 

            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 седемдневен срок от 

приемането му. 

            Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването 

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

РЕШЕНИЕ 

№137 

 

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

чл.30, ал.3 ППЗОЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето и сервитутите на „Директен 

разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на 

„Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ 

№8 за производство на продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона 

Юг, през поземлени имоти общинска собственост или стопанисвани от Община Исперих 

съгласно приложение №1 – „регистър на засегнатите имоти общинска собственост от трасето на 

разпределителен газопровод със сервитут“ неразделна част към настоящата докладна записка. 

          IІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих, Областния  

Управител на област Разград и „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на 

управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ №8 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. 
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РЕШЕНИЕ 

№138 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  - Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни места  

т. 13 със следното съдържание: 

 т.13. Поземлен имот № 61875.33.278, отреден за ниско застрояване с площ 1119 кв.м по 

кадастрална карта на с. Райнино- частна общинска собственост с АОС №6260 от 08.09.2016год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 2500 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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:  

- изявен интерес за закупуване на имота; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

– частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  № 61875.33.278 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и осем), с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване, с площ 1119 (хиляда сто и деветнадесет) кв.м. по кадастрална 

карта на с. Райнино, одобрен със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на на ИД на АГКК, с 

местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Пирин», община Исперих, област Разград при 

граници и съседи: №61875.33.420, №61875.33.285, №61875.33.277, №61875.33.417, съгласно 

АЧОС № 6260 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх.рег.№ 2951 на 

09.09.2016 год.   

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се извърши 

при начална тръжна продажна цена в размер на 2852,00 (две хиляди осемстотин петдесет и два) 

лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, обективирана в доклад от 

02.10.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001019/16.09.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 2 

336,50 (две хиляди триста тридесет и шест цяло петдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без ДДС. 

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 седемдневен 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 

№139 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона 

за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  - Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни места  

т. 14 със следното съдържание: 

 т.14. Поземлен имот № 61875.33.285, отреден за жилищни нужди с площ 1489 кв.м по 

кадастрална карта на с. Райнино- частна общинска собственост с АОС №6259 от 08.09.2016год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 3500 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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:  

- изявен интерес за закупуване на имота; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

– частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  № 61875.33.285 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и пет), с начин на трайно 

ползване  за жилищни нужди, с площ 1489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет) кв.м. по 

кадастрална карта на с. Райнино, одобрен със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на на ИД на 

АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Пирин», община Исперих, област Разград 

при граници и съседи: №61875.33.420, №61875.33.590, №61875.33.283, №61875.33.282, 

№61875.33.277, №61875.33.278 съгласно АЧОС № 6259 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх.рег.№ 2953 на 09.09.2016 год.   

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се извърши 

при начална тръжна продажна цена в размер на 3754,00 (три хиляди седемстотин петдесет и 

четири) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, обективирана в 

доклад от 02.10.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001018/16.09.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 3 

109,00 (три хиляди сто и девет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без ДДС. 

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 седемдневен 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 

№140 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 

„ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. 

2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна дейност, 

съгласно Закона за публичните финанси. 

Решението 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 

Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 


