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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 27 от 23.06.2021 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 232 

  

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

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД  за 2020 година; 

 

2. С текущата печалба в размер на 194 385,98 лв. да се увеличат резервите на 

дружеството; 

 

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 

        № 233 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС 

Исперих, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала 

на търговското дружество  да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ : 

 

1.Приема  финансовия отчет на „Общинска аптека-Исперих“ ЕООД за 2020 

година, като  печалбата  в размер на 65 747,42  /Шестдесет и пет хиляди седемстотин 

четиридесет и седем лв и 42 ст. / да   бъде отнесена към резерва на дружеството. 
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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 

        № 234 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от Закона за 

устройство на територията     

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

               РЕШИ: 

 

1. Одобрява окончателният проект на Общ устройствен план на Община 

Исперих, заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.   

2. На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, решението 

да се обнародва в Държавен вестник.  

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да представя ежегодно за приемане от 

Общински съвет Исперих Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на 

Община Исперих  в неговия обхват и предложение за изменениято му, ако такива се 

налагат, съгласно чл.127, ал.9 от ЗУТ.  

 

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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс.                                                                                      

 
РЕШЕНИЕ 

        № 235 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 от Търговския 

закон и чл.17 от Дружествения договор на  «ВиК» ООД град Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава Ариф Васви Ахмед – Зам.-кмет на Община Исперих със 

следните права: 

 

1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 24.06.2021г. от 9:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» 
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№1. 

 

2. Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва: 

 

2.1. Приемане Доклад на Управителя за дейността на «ВиК» ООД град Исперих 

през 2020 година, приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 

година и разпределение печалбата, съгласно т.3 от РзМС №1 от 28.04.2021г. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.2. Освобождаване от отговорност на Управителя на «ВиК» ООД град Исперих 

за 2020г. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен 

отчет за 2021г. на «ВиК» ООД град Исперих. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.4. Разни. 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 236 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.4 от 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.198м, ал.2 

от Закона за водите Общински съвет Исперих  

   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

               РЕШИ: 

 

1. Дава положително становище и съгласува Бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих като ВиК оператор за 

периода 2022-2026 г. 

 

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 

        № 237 

 

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

администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.56 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, §16 и §17 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното 

образование  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-

годишните деца в детските градини на територията на община Исперих от учебната 

2021/2022 година. 

            2. Възлага на Кмета на Община Исперих да осъществи всички дейности,  

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението по т.1. 

 

 

            Настоящото решение да се изпрати 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 

        № 238 

 

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 Наредбата №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021г., приета с Решение №168 по Протокол № 21 от 

28.01.2021год. на ОбС – Исперих, като включва в точка три ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 

ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА, раздел III. 

Ликвидиране на съсобственост , т.4. със следното съдържание: 

4. Продажба на 1408,00 кв.м. предаваемо място, представляващи реална част от 

заличена улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор собственост на община Исперих при 

прогнозна цена в размер на 3 300,00 лева без ДДС.  

 

           Р Е Ш Е Н И Я: 
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На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2 и чл.52, ал.5 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2, 

чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих и т.4 от 

Решение №93 по Протокол №11 от 28.05.2020г. Общински съвет Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

I. Упълномощава Кмета на Община Исперих да състави акт за частна общинска 

собственост за 1408,00 кв.м. предаваемо място, представляващи реална част от 

заличена улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор към новообразувано УПИ XII, кв.73 с 

площ 16934 кв.м. 

II. 1. Определя цена на 1408,00 кв.м. предаваемо място към УПИ XII, кв.73, с 

площ 16934 кв.м с адрес: Стопански двор, с. Лудогорци, общ. Исперих в размер на 3372 

(три хиляди триста седемдесет и два лева) лева без ДДС, която е пазарна цена, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 09.06.2021г. 

2. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000696/07.06.2021 год., издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 2939,90 (две хиляди деветстотин тридесет и девет лева и деветдесет стотинки) лева. 

3. Делегира право на Кмета на общината да извърши необходимите действия за 

подписване на предварителен и окончателен договор за покупко продажба с „НАРСЕЛ“ 

ЕООД със седалище и адрес на управление – село Липник, община Разград, обл. 

Разград, ул. „Искър“ №2, представлявано от Севгинар Нихат Дауд. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.  

III. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от 

продажбата на предаваемото място да се използват за финансиране на изграждането, за 

основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Лудогорци, 

община Исперих. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

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

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

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 239 

 

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 2021 година, като включва в раздел IV. „Продажба на застроени 

дворни места с ОПС или законно построена в имота  сгради“   т. 6 със следното 

съдържание: 

 т.6. УПИ XII-2274, квартал 18 с площ 702 кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 6941 от 10.05.2021год. при 
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прогнозна продажна цена в размер на 5800 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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 2021 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 поземлен имот  XII-2274 (римско дванадесет тире две хиляди двеста 

седемдесет и четири) отреден за жилищно застрояване с площ 702 (седемстотин и два) 

кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със Заповед №25/29.01.2001г. на 

Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Бистрица» 

№1, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ XI,УПИ XIV, УПИ 

XXV. УПИ XIII от кв.18 и ул. „Бистрица“, съгласно АЧОС № 6941 от 10.05.2021г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 11.05.2021год., на собственика на законно 

построените сгради в имота, собственост на Георги Димитров Георгиев от 

гр.Исперих, ул. «Бистрица» № 1, притежаващ  нотариални актове № 82, том II, рег.№ 

1590, дело №141 от 18.03.2021год.; № 106, том II, рег.№ 1721, дело № 158 от 

26.03.2021год. и № 10, том III, рег.№ 2347, дело № 224 от 22.04.2021год. 

  

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 5 830,00 (пет хиляди 

осемстотин и тридесет) лева, която е пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  02.06.2021 г.   

 

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 061,10 (четири хиляди шестдесет и 

един лева и десет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000559/10.05.2021 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 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 

        № 240 
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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 2021 година, като включва в раздел IV. „Продажба на застроени 

дворни места с ОПС или законно построена в имота  сгради“   т. 7 със следното 

съдържание: 

 т.7. УПИ XVII-2712, квартал 208 с площ 323 кв.м по плана на кв. «Запад», 

гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 6932 от 07.04.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 2600 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построената сграда в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  XVII-2712 (римско седемнадесет тире две хиляди 

седемстотин и дванадесет) отреден за жилищно застрояване с площ 323 (триста 

двадесет и три) кв.м по плана на кв.»Запад» гр.Исперих, одобрена със Заповед 

№53/29.01.2008г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота 

гр.Исперих, кв.«Запад» №38, община Исперих, област Разград при граници и съседи: 

УПИ VII,УПИ VIII, УПИ XVI от кв.208 и улица, съгласно АЧОС № 6932 от 

07.04.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 08.04.2021год., на собственика на 

законно построената сграда в имота, собственост на Даниела Диянова Шишкова от 

гр.Исперих, кв. «Запад» № 38, притежаваща нотариален акт № 56, том II, рег.№ 1335, 

дело №125 от 12.03.2021год. 

  2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 648,00 (две хиляди 

шестстотин четиридесет и осем) лева, която е пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  02.06.2021 г.   

 

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 988,90 (деветстотин осемдесет и 

осем лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000434/06.04.2021 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 
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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 

        № 241 

 

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 2021 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени 

дворни места  “   т. 6, т.7 и т.8 със следното съдържание: 

 т.6. Поземлен имот № 46913.120.8 с площ 854 кв.м по кадастралната карта на 

с.Малък Поровец – частна общинска собственост с АОС № 6923 от 26.01.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 2000 лева. 

т.7. Поземлен имот № 46913.120.397 с площ 852 кв.м по кадастралната карта на 

с.Малък Поровец – частна общинска собственост с АОС № 6899 от 14.10.2020год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 1800 лева. 

 

т.8. Поземлен имот № 46913.120.398 с площ 922 кв.м по кадастралната карта на 

с.Малък Поровец – частна общинска собственост с АОС № 6898 от 14.10.2020год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 2000 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №46913.120.8 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка осем)с начин на трайно ползване за ниско 

застрояване с площ 854 (осемстотин петдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на 
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с.Малък Поровец, одобрен със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АК, с 

местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Васил Левски», община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.608;№ 46913.120.609; 

№46913.120.397;№46913.120.396 и №46913.120.646, съгласно АЧОС № 6923 от 

26.01.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 01.02.2021год.   

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

1 972,00 (хиляда деветстотин седемдесет и два) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 02.06.2021 година.  

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000123/25.01.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 1 783,20 (хиляда седемстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева. 

1.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

 

 2.1. Поземлен имот  №46913.120.397 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и седем)с начин на трайно 

ползване за ниско застрояване с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м по 

кадастралната карта на с.Малък Поровец, одобрен със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на 

ИД на АК, с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.8;№ 

46913.120.609; №46913.120.398 и №46913.120.396, съгласно АЧОС № 6899 от 

14.10.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.   

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

1 886,00 (хиляда осемстотин осемдесет и шест) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 02.06.2021 година.  

2.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000649/31.05.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 1 779,00 (хиляда седемстотин седемдесет и девет) лева. 

 

2.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

 

3.1. Поземлен имот  №46913.120.398 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и осем)с начин на трайно 

ползване за ниско застрояване с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв.м по 

кадастралната карта на с.Малък Поровец, одобрен със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на 

ИД на АК, с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.397;№ 

46913.120.609; №46913.120.407 и №46913.120.396, съгласно АЧОС № 6898 от 

14.10.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.   

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

2 097,00 (две хиляди деветдесет и седем) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 02.06.2021 година.  

3.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000648/31.05.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 1 925,10 (хиляда деветстотин двадесет и пет лева и десет стотинки) лева. 

3.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 
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12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  

продажбата на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с.Малък Поровец, 

община Исперих. 

 

ІІІ. 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 

        № 242 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост,   и чл.5, ал. 1  от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих   

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I. Обявява за частна общинска собственост  поземлен имот № 24150.501.132 

(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка сто тридесет и 

две) с начин на трайно ползване ниско застрояване, начин на трайно предназначение 

на територията урбанизирана с площ 909 кв.м, ведно с построената в имота едноетажна 

сграда № 24150.501.132.1 с начин на предназначение еднофамилна жилищна сграда 

със застроена площ 341 кв.м, с местонахождение на имота с.Духовец, ул. „Димитър 

Бахнев“ № 10, община Исперих. 

За имота е издадена скица № 15-625213-11.06.2021г. от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – гр.Разград.    

  

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

     III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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РЕШЕНИЕ 

        № 243 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  от 

Закона за устройство на територията и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  I.1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот Х-

42 (римско десет тире четиридесет и две) , квартал 7 (седем) в с.Бърдоква от „за детска 

градина“ в „за нискоетажно жилищно застрояване“ и начина на трайно ползване на 

масивна двуетажна сграда, построена в поземлен имот Х-42 (римско десет тире 

четиридесет и две), квартал 7 (седем) по регулационния план на с.Бърдоква от „сграда 

за детска градина“ в „  жилищна сграда“. 

     2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване  на поземлен имот  II, 

квартал 7 в с.Бърдоква от „за образование“ в „за нискоетажно жилищно 

застрояване“. 

 3.Обявява за частна общинска собственост УПИ Х-42 (римско десет тире 

четиридесет и две) в квартал 7 (седем) по регулационния план на с.Бърдоква. 

 4. Обявява за частна общинска собственост УПИ II (римско две) в квартал 7 

(седем) по регулационния план на с.Бърдоква. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

     III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 244 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.24 и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА предлагам 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

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

Исперих за периода 01.07.2020Г. ДО 01.06.2021Г.. 

 

     Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 


