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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 21 от 28.01.2021 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

    № 165 

 

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

закон и чл.10 от „Наредба №26/на ОбС Исперих/ 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. Освобождава доктор Абдулах Заргар Шабестари, като управител на „МБАЛ 

Исперих“ ЕООД, поради това че същият не отговаря на изискванията на чл.20, ал.1 от 

Закона за публичните предприятия, считано от 02.02.2021г. 

2. Освобождава от отговорност доктор Абдулах Заргар Шабестари, като 

управител на „МБАЛ Исперих“ ЕООД,за периода на действие на договора за 

управление. 

3. Избира доктор Иван Гайдаровза управител на „Многопрофилна болница за 

активно лечение Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, със седалище и адрес на управление гр. 

Исперих, ул. „Ахинора“ №39, със срок до избиране на управител чрез проведен 

конкурс. 

4. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за възлагане 

управлението на еднолично търговско дружество с общинско имущество с ограничена 

отговорност „МБАЛ Исперих“ ЕООД с доктор Иван Василев Гайдаров, български 

гражданин, неосъждан, притежаващ висше образование „Медицина“ - специалист по 

анестезиология и реанимация, допълнителна професионална квалификация „Здравен 

мениджмънт“. 

5. Определя Възнаграждение на Управителя в размер на 400/Четиристотин/ на 

Сто от отчетната средна месечна брутна заплата в „МБАЛ – Исперих“ ЕООД гр. 

Исперих. 

6. Утвърждава Договор за управление на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД неразделна 

част от настоящето решение. 

7. Възлага на доктор Иван Василев Гайдаров, в качеството на управител да 

подаде заявление за вписване на промени в обстоятелствата в Общинско дружество 

„МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих в агенцията по вписванията. 

8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 

защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне 

предварително изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на 

предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 
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Настоящето 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 

     № 166 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 предложение първо от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.2 

във връзка с ал.1 от Наредба №26 на ОС-Исперих 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.Определя допълнително възнаграждение на управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД  в 

размер на 10% /десет процента/ от положителния годишен финансов резултат на 

лечебното заведение за периода 2019 година и 2020 година. 

2.След влизане в сила, настоящото решение да се доведе до знанието на главния 

счетоводител на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД за изпълнение.  

3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния 

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

 Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред Административен 

съд– Разград. 

 
РЕШЕНИЕ 

     № 167 

 

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 

общинската собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за 2020г. по Приложение 1. 

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

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и. 

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален 

кодекс. 

 

 Приложение 1 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 
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РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ ЗА 2020г.  

 

 В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, 

чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в 

годината предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти. 

Настоящият отчет анализира управлението и разпореждането с общинско имущество 

при община Исперих за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.   

Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2019г. бе приета с Решение № 30 по Протокол № 5 от 30.01.2020г.  и  актуализирана с 

Решения № 97 и 98 по Протокол № 12 от 25.06.2020г.;  Решение № 118  по Протокол № 

14 от 27.08.2020г.; Решения № 131, 132 и 133 по Протокол № 15 от 

18.09.2020г.;Решения № 138 и 139  по Протокол № 17 от 16.10.2020г.; Решения № 145 и 

146  по Протокол № 19 от 26.11.2020г. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2020г. са общо 72  броя, като: 

- актове за публична общинска собственост - 9 броя 

- актове за частна общинска собственост – 63 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са 

общо 22 броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимост да са 

общинска собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени 

документи за собственост и др. 

 

 II. Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 

  

1.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2020г. действащи са общо 

49 броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на 

павилиони на Общински пазар Исперих,  34 договора са за наем на помещения в града 

и селата. Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са в размер на 

108 923,80 лева.  

2. Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи 

от тези наеми  са в размер на 27 130,22 лева. През отчетната година са сключени 11 

броя договори за общински терени и тротоарни площи. 

 3. Наем на общински жилища –   Към м.декември 2020г. действащите договори са 

23 броя,  като три общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид 

наеми са в размер на 20 049.92 лева. 

4. Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 31 572.20 

лева. 

5. Такси от общински пазар за издаване на разрешения е в размер на 1 935.00 лева. 

 

 

 III. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи 

и дворни места постъпленията през годината са в размер на 517 859,43 лева 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 77 броя  

договори за наем на общо 112 броя дворни места и постъпилите приходи са в размер на 



 

 4 

4 873,39 лева. 

 

2. Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти –  През отчетната година са 

сключени 55 броя договори. Постъпилите приходи са в размер на 8 540,94 лева.    

      

        3. Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 52 по Протокол № 8 от 

19.03.2020г. на ОбС-Исперих се определиха условията за отдаване под наем на 

общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година 

действащи са 43 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по 

тези договори през годината са в размер на 49 335,70 лева.   

  

 4. Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2019/2020г. въз 

основа на списък от Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград и Решение № 

14/02.12.2019г. на ОбС  Исперих  през 2020г. са сключени 65 броя договори за 967,858 

дка. Постъпилите наеми са в размер на 52 025,95 лева. 

 

5. Отдаване под наем на земеделски земи - действащите през 2020г. договори за 

наем на тези земи е както следва:  

- петгодишните договори с начало 2020/2021 селскостопанска година са 12 броя  за 24 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 57 410,27 лева. 

- петгодишните договори с начало 2019/2020 селскостопанска година са 42 броя  за 190 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 197 704,24 лева. 

- петгодишните договори с начало 2018/2019 селскостопанска година са 114 броя за 314 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на  75 820,86 лева . 

- многогодишните договори са 21 броя и събраният наем от тези договори е в размер на  

72 148,08 лева. 

 

IV. Управление на общинския горски фонд – с Решение № 73 по Протокол № 10 

от 23.04.2020г. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна 

процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като 

същите приключиха както следва: 

 

-За обект №1 се сключи договор № 162 от  30.07.2020г.  на стойност 83 320,00 лева 

без ДДС. 

-За обект №2 се сключи договор № 122 от 06.07.2020г.  на стойност 94 465,00 лева 

без ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор № 120  от 03.07.2020г.  на стойност 80 130,00 лева 

без ДДС. 

 

 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски 

фонд е в размер на 257 915 лева. Постъпленията се реализират през различните 

месеци в зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2019г. и 

2020г. през отчетната година са постъпили 271 995,33  лева. 

 

 

 

V. Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост. 

В изпълнение на Решения на Общински съвет  Исперих през отчетната 2020г. са 

реализирани следните разпоредителни сделки: 
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1. Продажба на 208/1342 идеални части от улична регулация, придаваеми към 

УПИ IV -294, квартал 48 по плана на с.Тодорово и 56/1290 идеални части от улична 

регулация, придаваеми към УПИ V-294, квартал 48 по плана на с.Тодорово.    

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 084,51 лева. 

  

2. Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по регулационния 

план на гр.Исперих с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 1 076 

кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Преспа“ № 5. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 994,00 лева. 

 

3. Продажба на 13/1145 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ 

VII-4 в квартал 5 по регулационния план на с.Подайва. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 48,75 лева. 

    

4. Продажба на незастроен поземлен имот IV-3 в квартал 1 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Пирин“   по регулационния план на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 338,00 лева. 

   

5. Продажба на 48/1315 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ 

IХ-129 в квартал 15 по регулационния план на с.Лудогорци. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 136,00 лева. 

   

6. Продажба на незастроен поземлен имот № 61875.33.351 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 кв.м с местонахождение 

с.Райнино, ул. „Опълченска“  по кадастралната карта на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 920,00 лева. 

 

7. Продажба на 23/706 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ 

III-1855 в квартал 120 по регулационния план на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 176,00 лева. 

   

 8. Продажба на застроен поземлен имот № 10135.2517.5049 с начин на трайно 

ползване за почивен лагер с площ 5038 кв.м и сграда с местонахождение гр.Варна, СО 

„Манастирски рид“, Бялата чешма по кадастралната карта на гр.Варна. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406 800,00 лева. 

   

 9. Продажба на незастроен поземлен имот I-2 в квартал 1 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 745 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Васил Левски“   по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 004,00 лева. 

  

10. Продажба на застроен поземлен имот XIV-19, квартал 17 отреден за жилищно 

застрояване с площ 1 412 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Христо 

Смирненски“ № 12 по регулационния план на селото на собственика на законно 

построените в имота сгради. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 948,30 лева. 

 

11. Продажба на незастроен поземлен имот III-4 в квартал 9 с начин на трайно 
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ползване за жилищно застрояване с площ 1200 кв.м с местонахождение с.Къпиновци, 

ул. „Лудогорие“   по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 345,00 лева. 

 

12. Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, 

построена в УПИ I, квартал 82 по плана на гр.Исперих с адрес гр.Исперих, ул. „Христо 

Ясенов“ № 2. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 51 640,00 лева. 

 

13. Продажба на поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване  Друг вид 

земеделска земя с площ 2 374кв.м. по кадастралната карта на с.Свещари с 

местонахождение на имота с.Свещари, община Исперих, област Разград. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 721,00 лева. 

 

14. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 

отреден за жилищно застрояване с площ 736кв.м. по регулационния план на 

гр.Исперих с адрес гр.Исперих, „Хаджи Димитър“ №33. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 998,00 лева. 

 

15.Продажба на незастроени поземлени имоти №61875.33.278 с начин на трайно 

ползване за ниско застрояване с площ 1 119кв.м. и  №61875.33.285 с начин на трайно 

ползване за жилищни нужди с площ 1 489кв.м. с местонахождение на имотите 

с.Райнино, ул. „Пирин“, община Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 606,00 лева. 

 

 Общият размер на приходите от продажби на общински активи през 

отчетната година е в размер на  494 759,56 лева. 

 

 VI. Имоти, предоставени за право на ползване. 

1. За поземлен имот № 65650.23.20, с начин на трайно ползване изоставена орна 

земя в с.Свещари, е учредено право на ползване за пчелин. 

Сключен е договор за право на ползване № 90 от 14.05.2020год. Годишната наемна 

цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева. 

  2. За поземлен имот № 24116.28.84, с начин на трайно ползване пасище в 

с.Лудогорци, е учредено право на ползване за пчелин. 

Сключен е договор за право на ползване №190 от 19.10.2020год. Годишната наемна 

цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева. 

 

VII. Общински обекти, предоставени на концесия- на концесия е отдаден само 

един водоем  в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

Заключение: 

Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско 

имущество на община Исперих през 2020г. е както следва: 

 

- Наеми и такси в размер на  189 611,14 лева 

 

- Приходи от продажби в размер на  494 759,56 лева. 

- Приходи от продажба на дървесина в размер на 271 995,33  лева. 

- Наеми от земи в размер на 517 859,43 лева.  
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- Наем от концесии в размер на 2 760 лева. 

 

Общ размер на приходите - 1 476 985,46 лева.  

 
РЕШЕНИЕ 

        

             № 168 

 

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 : 

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

 2. Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2021 година да бъде публикувана на интернет  страницата на Община 

Исперих. 

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

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

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок пред 

Административен съд - Разград по реда на  АПК. 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2021 година 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2021год. включва: 

 1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    

продажба.  В този раздел са включени следните видове имоти: 

 - дворни места с построени в тях нежилищни сгради; 

 - незастроени дворни места; 

 - ликвидиране на съсобственост; 

 - застроени дворни места; 

 - сгради; 

 -продажба на стояща дървесина на корен. 

   

 2. Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права 

– в този раздел е включен един имот, върху който да се учреди право на ползване. 

 

            3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем и очакваните приходи. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 
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ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 

 

I.Продажба на дворни места с построените в тях нежилищни  сгради  на 

стойност  236 000  лева. 

 

       1. Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда  в с.Благоево, община Разград - частна общинска 

собственост с АОС № 6217 от 26.05.2016г. при прогнозна продажна цена в размер на 

47 000 лева.  

       2. Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ 

1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, 

отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих-

частна общинска собственост с АОС № 6216 от 26.05.2016г. при прогнозна продажна 

цена в размер на 169 000 лева. 

3. Застроен поземлен имот № 65650.35.502 с площ 3 438 кв.м, ведно с построената в 

имота сграда  в с.Свещари, община Исперих - частна общинска собственост с АОС № 

6904 от 27.10.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на 20 000 лева.  

 

II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 14 200  лева. 

  

1. Поземлен имот III-887, кв.82 по регулационния план на с.Малко Йонково с 

площ 1734 кв. м - частна общинска собственост с АОС № 6744 от 09.07.2018г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 3 700 лева. 

2. Поземлен имот VIII - 6, кв.1 по регулационния план на с.Тодорово с площ 

1011 кв. м - частна общинска собственост с АОС № 6843/06.01.2020г. при прогнозна   

продажна цена в размер на 2 200 лева. 

  3. Поземлен имот V-1003, кв. 16 по регулационния план на с.Йонково с площ  

2 507 кв. м -частна общинска собственост с АОС № 6319 от 01.12.2016г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 5 300 лева. 

4. Поземлен имот VI-156, кв. 20 по регулационния план на с.Средоселци с площ  

1 429 кв. м -частна общинска собственост с АОС № 6902 от 23.10.2020г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 3 000 лева. 

 

 

ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща  стойност  1670,00 лева.  

  
 1.Продажба на 247 кв.м. идеални части, представляващи придаваема  част от 

улична регулация към УПИ VII- 271 в квартал 36 по регулационния план на с.Духовец  

при прогнозна продажна цена в размер на 690,00 лева. 

2. 340 кв.м идеални части, представляващи придаваема част към парцел  УПИ II-

134 в квартал 11 по регулационния план на  с.Делчево при прогнозна продажна цена в 

размер на 980,00 лева 

  

 

ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в 

имота  сграда на обща стойност  5 600,00  лева. 

 

 1.Поземлен имот III-95 в квартал 15 по регулационния план на с.Печеница с 

площ 813 кв.м-частна общинска собственост с АОС № 6835 от 08.08.2019г.  при 

прогнозна продажна цена в размер на 2 000 лева. 
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2.  Поземлен имот II в квартал 9, образуван от имот с пл.сн.№3 по 

регулационния план на с. Къпиновци с площ 1112 кв.м.-частна общинска собственост с 

АОС № 6337 от 17.03.2017г. при прогнозна продажна цена в размер на 2 600 лева. 

3. Поземлен имот VIII в квартал 45 по регулационния план на с. Тодорово с 

площ 654 кв.м.-частна общинска собственост с АОС № 668  от 27.09.2002г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 1000 лева. 

 

          V.  Продажба на сгради на стойност 1 000,00  лева . 

 

 1. Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с 

площ 52 кв.м, построен в УПИ Х, квартал 75 по плана на стопански двор с.Лудогорци – 

публична общинска собственост с АОС № 5997 от 29.01.2016год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 1 000  лева.   

 

 VI.  Продажба на общинско жилище на стойност 65 000,00  лева . 

 

 1. Двустаен апаратамент, находящ се в град Исперих, ж.к. „Васил Априлов”, 

бл.7, вх.Г, ет.1, ап. 2 със застроена площ от 62,51 кв.м. и избено помещение №2 с площ 

5,51 кв.м.- частна общинска собственост с АОС №6851 от 06.02.2020год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 20 000 лева. 

 2. Двустаен апартамен, находящ се в град Исперих, ул. „В.Левски” №44, бл. 

Ливний, вх.А,ет.1, ап. 3 със застроена площ от 54,00 кв.м. и избено помещение №3А с 

площ 9,13 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 6365 от 06.03.2017г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 20 000 лева. 

 3. Гарсониера, находящ се в град Исперих, ул. „Хан Аспарух” , бл. 3, вх. Б, ет.5, 

ап. 28 със застроена площ от 71,43  кв.м. и избено помещение с площ 2,88 кв.м.– частна 

общинска собственост с АОС № 41 от 14.03.2002 г. при прогнозна продажна цена в 

размер на 23 000 лева. 

 

 

 

       VII. Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори при 

прогнозна  обща стойност  в размер 250 000 лева.  

 

Общо приходи от продажби -  571 470,00лева 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА 

 

I. Имот, върху който да се учреди право на ползване.   

 

1. Учредяване на право на ползване за пчелин на поземлен имот № 24150.20.11, с 

начин на трайно ползване пасище, с площ 2 199 кв.м. при прогнозна годишна цена за 

ползване в размер на 40,00 лева. 

 

 

 ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА Е 

ПРЕДОСТАВИЛА ПОД НАЕМ, И ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ 
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 1. Отдаване под наем на помещения – 100 000 лева. 

 2. Отдаване под наем на общински терени – 20 000 лева. 

 3. Отдаване под наем на тротоарни площи  - 5 000 лева. 

 4. Очаквани приходи от отдаване под наем на дворни места–   7 000 лева. 

 5. Отдаване под наем на жилища - 18 000 лева. 

 6. Приходи от наем на земя: 

6.1. Очакваните приходи от наем на пасища, мери са в размер на 70 000 лева.  

6.2. Очакваните приходи за отдаване под наем на полски пътища са в размер на 

60 000 лева. 

6.3. Очакваните приходи от отдаване под наем и аренда на общински земеделски 

земи е в размер 351 000 лева. 

7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760 лева. 

8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 48 000 

лева. 

  

 Общо приходи от наем – 681 760 лева 

     

 ОБЩО ПРИХОДИ – 1 253 230 лева  

 

Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

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

По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през 

годината. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

           № 169 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 и чл. 139, ал.1 

от Търговския закон, във връзка с Дружествения договор на „ВиК“ ООД гр.Исперих и 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 (приета с Решение № 524, Протокол 58 от 27.05.2015 г. 

на ОбС - Исперих), предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава, Бейти Бекир – Председател на Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.-

2023г.,  като представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр.Исперих, което 

ще се проведе на 17.02.2021г., да гласува по решенията, посочени в дневния ред, както следва: 

1. Решение : За приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр.София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 3938 броя дружествени дяла с минимална стойност 10 

лева всеки един, представляващи 51 % от капитала на „Водоснабдяване и 

канализациш“ ООД, гр.Исперих, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, 

чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр.София, при стойност на непаричната вноска, определена от три 

независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 39 

000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930144356-
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3/15.10.2020г. на Агенция по вписвания с приложен доклад на експертите по Акт 

за назначаване на вещи лица №20200930144356/01.10.2020г. – да гласува  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

2. Решение: За промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД – гр.Исперих, както следва: 

a. В чл.5, текстът „Държавата – представлявана от определено от Министъра на ТРС 

лице“, се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София. 

b. Чл. 11, ал.1 и ал.2, се изменят така: 

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин 

двадесет и два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва: 

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София – 3 938 дяла на обща стойност 

39 383 лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв. 

- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.“ - да гласува  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

3. По отношение на т.3 от дневния ред „Разни“ и/или при включване на допълнителни  

въпроси за обсъждане в дневния ред, упълномощеното лице следва да гласува, и/или поставя такива, 

като съобрази на първо място интересите на Община Исперих и в никакъв случай не накърнява 

последните.  

 

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 

                 № 170 

 

С цел  включване на Покрития пазар в гр.Исперих и административната сграда 

към него в Програмата за реализиране на Общинския план 2014-2020 г. към 

Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно 

обновяване на публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени 

сгради и на  основание чл.21, ал.1,т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Допълва Програмата за реализиране на Общинския план 2014-2020 г. към 

Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно 

обновяване на публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени 

сгради, както следва: П 1.10  Преустройство и реновиране на покрит пазар в гр.Исперих 

и административна сграда към него 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
РЕШЕНИЕ 

              № 171 

 

 

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

администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и 

административна сграда към него съответстват на Приоритетна област I. Фокуси на 

растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните пространства, 

основни инфраструктури и важни обществени сгради, Приоритет 1.10  Преустройство и 

реновиране на покрит пазар в гр.Исперих и административна сграда към него“ от 

Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-

2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към 

него“ по  Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – 

мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 

НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

               

    № 172 

 

 

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

администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
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1. Дейностите по проект Изграждане и възстановяване на зони за обществен 

отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, 

Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Беленци)“ съответстват на Приоритетна 

област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.6 „Реконструкция и реновиране на паркове,  

детски и спортни площадки и пешеходни пространства в населените места на Община 

Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за 

периода 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на 

община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, 

Вазово и Беленци)“ по  Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 

МИГ Исперих – мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 173 

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

администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

1. Дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в 

населените места на община Исперих (с.Вазово и с.Делчево) съответстват на 

Приоритетна област II. „Села и периферни територии”, Приоритет 2.12 „Обновяване, 

ремонт и реконструкция на сградите на народните читалища в населените места на 

Община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община 

Исперих за периода 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (с.Вазово и с.Делчево)“ по  Процедура на подбор на проекти 

BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 
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РЕШЕНИЕ 

           № 174 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1. Незастроен УПИ XVI-425 (римско шестнадесет тире четиристотин двадесет 

и пет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 086 (две хиляди 

осемдесет и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план  

на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ IX, УПИ III, УПИ XXXIII, УПИ XVII, УПИ XIII, 

УПИ XII и УПИ X от кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6857 от 

04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лева. 

 

 2.1. Незастроен УПИ XVII-426 (римско седемнадесет тире четиристотин 

двадесет и шест)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 5 068 (пет 

хиляди шестдесет и осем) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния 

план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община 

Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XV, 

УПИ XIV, УПИ XIII и УПИ XVI от кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6858 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 228.00 (двеста двадесет и осем) лева. 

 

3.1. Незастроен УПИ XVIII-427 (римско осемнадесет тире четиристотин 

двадесет и седем)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 947 ( 

хиляда деветстотин четиридесет и седем) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Скът“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXII, УПИ XV, УПИ XVII и 

УПИ XIX от кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6859 от 04.03.2020 

год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лева. 

 

4.1. Незастроен УПИ XIX-428 (римско деветнадесет тире четиристотин двадесет 

и осем)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 6 823 ( шест хиляди 
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осемстотин двадесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Скът“ по регулационния 

план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община 

Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XXI, УПИ XX и УПИ XVII 

от кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6860 от 04.03.2020 год. вписан 

в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 307.00 (триста и седем) лева. 

 

5.1. Незастроен УПИ XX-429 (римско двадесет тире четиристотин двадесет и 

девет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 850 ( осемстотин и 

петдесет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния план  на 

селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ XIX, УПИ XXI от кв.4 и  ул. 

„Н.Й.Вапцаров“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6861 от 04.03.2020 

год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева. 

 

6.1. Незастроен УПИ XXVI-435 (римско двадесет и шест тире четиристотин  

тридесет и пет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 125 ( две 

хиляди сто двадесет и пет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXV и УПИ XVII от кв.4 и ул. 

„Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6867 от 04.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева. 

 

7.1. Незастроен УПИ XXIX-438 (римско двадесет и девет тире четиристотин  

тридесет и осем)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 564 ( две 

хиляди петстотин шестдесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII от кв.4, ул. „Мургаш“ и 

ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6870 от 06.03.2020 

год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева. 

 

8.1. Незастроен УПИ XXX-439 (римско тридесет тире четиристотин  тридесет и 

девет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 439 ( хиляда 

четиристотин тридесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXXI, УПИ XXXII от кв.4, ул. 

„Мургаш“ и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6871 от 

06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  
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8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева. 

 

9.1. Незастроен УПИ XXXI-440 (римско тридесет и едно тире четиристотин  и 

четиридесет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 726 ( хиляда 

седемстотин двадесет и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ VI, УПИ V, УПИ IV, УПИ III, 

УПИ XXX и УПИ     XXXII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6872 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева. 

   

10.1. Незастроен УПИ XXXII-441 (римско тридесет и две тире четиристотин  и 

четиридесет и едно)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 923 

 ( хиляда деветстотин двадесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ 

ХХХIII, УПИ XXX и УПИ     XXXI от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6873 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

10.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 

(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 86,00 (осемдесет и шест) 

лева. 

 

11.1. Незастроен УПИ XXXIII-442 (римско тридесет и три тире четиристотин  и 

четиридесет и две)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 992 

(деветстотин деветдесет и два) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ ХХХII, УПИ ХVI, УПИ IX и 

УПИ VIII,   от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

6874 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

11.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 

(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 45,00 (четиридесет и пет) 

лева. 

 

12.1. Незастроен УПИ VII-6 (римско седем тире шест)  в квартал 1 отреден за  

жилищно застрояване  с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв.м с адрес с. 

Тодорово, ул. „Пирин“ по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед 

№63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих  при граници на имота: УПИ VIII, 

УПИ VI,   от кв.1 и ул. „Пирин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6842 

от 06.01.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.  

12.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 

(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 40,00 (четиридесет ) лева. 

 

 13.1. Незастроен УПИ II-59 (римско две тире петдесет и девет)  в квартал 74 
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отреден за  обществено застрояване  с площ 1 044 (хиляда четиридесет и четири) кв.м 

с адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ № 68 по регулационния план  на селото, одобрена със 

Заповед №453/14.07.1982 год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: 

УПИ III, УПИ I, УПИ XLIII от кв.74 и ул. „Дунав“, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5736 от 16.06.2014 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

17.06.2014год.  

13.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 

(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 47,00 (четиридесет и седем) 

лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

III.  Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

 IV. 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 

           № 175 

 

Във връзка с постъпило Заявление с Вх.№ ОС-639/26.11.2020год. и на основание 

чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 от Наредба №27 

на ОбС – Исперих да се отдадат под наем чрез  провеждане на публичен търг с явно 

наддаване помещения от автоспирка с.Вазово за срок от 5 /пет/ години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- проявен интерес; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – частна 

общинска собственост, с идентификатор №10015.111.606.1, представляващ помещение 

от 4,00 (четири) кв.м., с начин на трайно предназначение – сграда за търговия, с обща 

застроена площ – 32,00 (тридесет и две цяло нула) кв.м, находящ се на ул. «Здравец», с. 

Вазово, община Исперих., построена в поземлен имот № 10015.111.606, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 6789 от 13.02.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

 

         II. Помещението да се използва за търговски цели. 

 

         III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 8,00 (осем цяло 

нула) лева, съгласно Тарифата за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 

1 към Наредба №27 на Общински съвет  Исперих  и стъпка за наддаване в размер на 
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0,50 (нула цяло петдесет) лева.  

 

         IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

         V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  

и сключи договор за наем.       

 

          VІ. 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

           № 176 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОБС – Исперих да  се отдадат под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване помещения от автоспирка с.Райнино за срок от 5 /пет/ 

години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем  част от недвижим имот частна - 

общинска собственост, представляващ две помещения от автоспирка с площ – 35,40 

(тридесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, находящ се в с. Райнино, община Исперих. 

Помещенията са в едноетажна масивна сграда №61875.33.738.1 с начин на 

предназначение  сграда на транспорта /автоспирка/, построена в поземлен имот № 

61875.33.738 с адрес с.Райнино, ул. «Ал. Стамболийски» № 55, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6779 от 14.01.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

 

         II. Помещенията да се ползват като магазин за продажба на хранителни и 

промишлени стоки. 

 

         III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,80 (седемдесет 

лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Тарифата за определяне на начални месечни 

наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински 

недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет  Исперих  и 

стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

 

         IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

         V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  



 

 19 

и сключи договор за наем.       

 

          VІ. 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 177 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища при Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

  

I.Наемната цена на общинските жилища да бъде съобразена с увеличението на 

минималната работна заплата за страната, изразяващо се в коефициент 1,06557, като 

наемната цена да стане 1,58 лв. на кв.м. 

 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

              

     № 178 

 

 

За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община 

Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2, чл.47 

от ЗОС и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища за 2021 година, както следва: 
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С П И С Ъ К 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА 

 І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.    

                                                                                             

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 1 Д 6 22 Гарсониера 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 А 5 19 Гарсониера 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Д 2 5 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 13 Двустаен 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 А 3 8 Гарсониера 

6. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 5 39 Боксониера 

7. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 13 А 1 3 Гарсониера 

8. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 5 14 Гарсониера 

9. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 4 35 Боксониера 

10. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Б 3 8 Двустаен 

11. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 5 16 Двустаен 

12. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 14 В 5 14 Двустаен 

13. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 3 31 Боксониера 

14. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 6 17 Двустаен 

15. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 9 А 1 2 Двустаен 

16. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 15 Тристаен 

17. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Д 6 13 Двустаен 

18. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 18 Боксониера  

19. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 19 Боксониера 

   

II. Жилища за продажба на наематели, настанени по админстративен ред. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул.“В.Левски“ Ливний А 1 3 Двустаен 

2. Гр.Исперих ж.к. „В.Априлов“ 7 Г 1 2 Двустаен 

3. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 3 Б 5 28 Гарсониера 

 

ІІI. Ведомствени жилища. 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 Б 4 26 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 2 А 5 21 Боксониера 

3. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 22 А 4 12А Гарсониера 

 

   ІV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ 

ЕООД. 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 3 8 Гарсониера 

 

 

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

Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс.                                                                                      

 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

          № 179 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 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 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  II-3 (римско две тире три) в квартал 9 

(девет) отреден за жилищно застрояване  с площ 1122 (хиляда сто и двадесет и две) 

кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрен с Решение №532/30.06.2015г. на 

ОбС - Исперих, с местонахождение на имота с.Къпиновци, ул.«Лудогорие» № 6, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. Лудогорие; изток –

УПИ III-4,кв.9; юг – улица и запад – УПИ I-2, кв.9, съгласно АЧОС № 6337 от 

17.03.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 28.03.2017год., на собственика на 

законно построените сгради в имота, собственост на Бюрхан Мустан Ариф от 

с.Лъвино, ул. «Георги Бенковски» № 7, притежаващ  нотариален акт № 170, том IV, 

рег.№6731, дело №702 от 2020год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  12.01.2021 г. е в размер на 2 942,00 (две хиляди 

деветстотин четиридесет и две цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 342,70 (две хиляди триста 

четиридесет и две цяло седемдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000034/08.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

  

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да 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 
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пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

           № 180 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 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 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  VIII-322 (римско осем тире триста 

двадесет и две) в квартал 45 (четиридесет и пет) отреден за жилищно застрояване  с 

площ 654 (шестстотин петдесет и четири) кв.м. по регулационния план на с.Тодорово, 

одобрен с Заповед №63/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение 

на имота с.Тодорово, ул.«Васил Левски» № 48, община Исперих, област Разград при 

граници и съседи: ул. Васил Левски; УПИ VII, кв.45; УПИ IX, кв.45,  съгласно АЧОС 

№ 6922 от 06.01.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 07.01.2021год., на 

собственика на законно построените сгради в имота, собственост на Евгени Русев 

Щерев от с.Тодорово, ул. «Васил Левски» № 48, притежаващ  нотариален акт № 17, 

том I, рег.№281, дело №17 от 2020год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  12.01.2021 г. е в размер на 1752,00 (хиляда 

семдестотин петдесет и две цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 1 491,10 (хиляда четиристотин 

деветдесет и едно цяло десет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000005/05.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

  

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да 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 

           № 181 
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На основание чл.21, ал1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение № 151 

на ОбС- Исперих , прието с Протокол №20 от 22.12.2020год  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 I. Извършва поправка на фактическа грешка в Решение №151, прието с 

Протокол №20 от 22.12.2020год. по отношение на Годишен план за ползване на 

дървесина през 2021год., като в таблицата в колона първа, ред четвърти вместо 

подотдел 1168-а (хиляда сто шестдесет и осем тире буква”а”) следва да се чете 

подотдел 1168-в (хиляда сто шестдесет и осем тире буква „в”). 

 II. Настоящото решение да се счита за неразделна част от Годишен план за 

ползване на дървесина на през 2021 год., прието с Решение №151 по Протокол №20 от 

22.12.2020год. на ОбС - Исперих. 

ІІI. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

ІV. 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 

           № 182 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за 

социалните услуги,  чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 

услуги и във връзка със Заповед № РД01-2484/ 30.12.2020 г. на Изпълнителният 

директор на Агенцията за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като 

делегирана от държавата дейност, съгласно Закона за социалните услуги. 

2. Дава съгласие броя на потребителите на социалната услуга, за които се 

осигурява финансиране от държавния бюджет, да е за 56 лица. 

3. Дава съгласие начина на организация и управление на социалната услуга, да 

се извършва съгласно личните нужди на лицата по чл. 93, ал. 2 от Закона за социалните 

услуги, и дейностите посочени в  чл. 93, ал. 1 от същия закон. 

4. Дава съгласие мястото, на което ще се предоставя социалната услуга да е 

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда гр. Исперих”, находящ се в административната сграда на Община 

Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, ет. 2, стая № 3. 

5. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват 

дейността по предоставяне на социалната услуга в Община Исперих, да е 19 щатни 

броя на длъжност „Личен асистент“.  
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6. Дава съгласие предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

да е считано от 01.01.2021 г. 

7. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

8. 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 

           № 183 

 

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

администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 

Исперих през 2020. 

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

Областния управител на Област Разград в седем 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 

          № 184 

 

            На основание 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 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 2021 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 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

 
Бейти Бекир 

Председателна Общински съвет Исперих 
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