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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 36 от 22.12.2021 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

              № 302 

 

 

            На основание Чл.34  от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Чл. 26 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема изготвения Доклад за последваща оценка за Общински план за развитие 

на община Исперих за периода 2014-2020 г.  

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

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие 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. 

 
РЕШЕНИЕ 

         № 303 

 

 

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

администрация и изискванията на Кампания  2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

«Създаване на по-благоприятни условия за работа на специалистите от 

извънболничната помощ, използващи южното крило на МБАЛ – Исперих» по мярка 

М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по проект „КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ”, кампания 2022. 

2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с  

60 % от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 

63 640.88 лв. с ДДС 
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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. 

 
РЕШЕНИЕ 

         № 304 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 785 144 лв.  

 

2. 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 

         № 305 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 89 от 

ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 42, ал. 5 от ПМС № 408 от 23.12.2020г. и чл. 124, ал. 2 и 3  от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира списъка на обектите за текущ ремонт, финансирани с 

трансформираната целева субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 1 

на стойност  764 100 лв.  

 

2. 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.  
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РЕШЕНИЕ 

          № 306 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл.16, т.8 от „Правилник за устройството, 

организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ гр. Исперих,считано от 

01.01.2022г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Увеличава Числеността на персонала в Общинско предприятие „Чистота“  от 

20/Двадесет/ на 36/Тридесет и шест/като промяната е в  т.III. дейност „ Чистота” от 18 

щ.бр. на 34 щатни бройки. 

II. Утвърждава обща  численост и структура на ОП „Чистота“,  както следва: 
OБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОП „ЧИСТОТА” 

№ 
по 
ред 

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО Брой общинска 
отговорност 
2021г. 

Брой общинска 
отговорност 
2022г. 

Брой в 
структурата 

 ОП”ЧИСТОТА”    

 Ръководни длъжности, 
администрация, персонал 

20 36 36 

I РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ 1 1 1 

1. Управител 1 1 1 

II АДМИНИСТРАЦИЯ 1 1 1 

2. Счетоводител 1 1 1 

III ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА 18 34 34 

1. Работник чистота 7 18 18 

2. Работник чистота към камион 6 9 9 

3. Шофьор сметосъбираща техника 4 4 4 

4. Шофьор  1 3 3 

 

ІІI. Дава съгласие кметът на община Исперих да прехвърли следните дълготрайни 

материали активи на ОП „Чистота“ гр. Исперих: 
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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 

№ 307 

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

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

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

територията на община Исперих, 

 

                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

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

поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2022 г., 

както следва: 

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

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2022 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 449 650 лв. / един милион четиристотин четиридесет и 

девет хиляди шестстотин и петдесет лв./ 

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

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2022 година /Приложение № 2/ в 

размер на 460 328 лв. / четиристотин и шестдесет хиляди триста двадесет и осем лева. / 

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

чистотата на територията на гр.Исперих за 2022 година /Приложение № 3/ в размер на 989 

322 лв. / деветстотин осемдесет и девет хиляди триста двадесет и два лева./ 

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 

           №308 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно 
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ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на 

масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от 

директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община 

Исперих за селскостопанската 2021/2022 година, както следва: 

 

  

ЗЕМЛИЩЕ ЕКАТТЕ 

СРЕДНО 

РЕНТНО 

ПЛАЩАНЕ 

ЛВ/ДКА 

ПЛОЩ ДКА 

ПО ЧЛ.37В, 

АЛ.16 ОТ 

ЗСПЗЗ 

СУМА 

1 Белинци 03472 39,00 1,410 54,99 лв. 

2 Бърдоква 07452 70,00 4,817 337,19 лв. 

3 Вазово 10015 62,00 61,002 3 782,12 лв. 

4 Голям Поровец 15953 66,00 94,387 6 229,54 лв. 

5 Делчево 20609 33,00 16,613 548,23 лв. 

6 Драгомъж 24921 61,00 22,362 1 364,08 лв. 

7 Духовец 24150 30,00 0,308 9,24 лв. 

8 Исперих 32874 69,00 145,624 10 048,06 лв. 

9 Йонково 34103 62,00 76,340 4 733,08 лв. 

10 Китанчево 37010 73,00 90,571 6 611,68 лв. 

11 Конево 38296 65,00 54,576 3 547,44 лв. 

12 Къпиновци 40899 28,00 0,097 2,72 лв. 

13 Лудогорци 24116 61,00 10,988 670,27 лв. 

14 Лъвино 44358 71,00 55,713 3 955,62 лв. 

15 Малък Поровец 46913 63,00 114,739 7 228,56 лв. 

16 Райнино 61875 69,00 38,752 2 673,89 лв. 

17 Свещари 65650 66,00 38,993 2 573,54 лв. 

18 Старо Селище 69047 64,00 55,177 3 531,33 лв. 

19 Тодорово 72578 64,00 21,239 1 359,30 лв. 

20 Яким Груево 87285 63,00 32,706 2 060,48 лв. 

   ОБЩО: 936,414 61 321,36 лв. 

      
 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно 

плащане за съответното землище в община Исперих по Приложение от сайта на 

Областна дирекция „Земеделие“ Разград. 

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи 

Договори след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – 

полски пътища по т.I и т.II от настоящето Решение в законово определения срок. 

 

ІV. На основание чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 

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

наемите на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

съответните населените места на община Исперих. 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 
 РЕШЕНИЕ 

           №309 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 
1. В  Годишният план за ползване на дървесина през 2022 г.  от горите, 

собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели : 

 

Подотдел Кад.№ АОС Землище Запас-
куб.м 

Дървесен 
вид 

1071-а 15953.42.10 5066/23.01.12г с.Г.Поровец 1150 Цер  

1073-б 15953.19.58 5062/23.01.12г. с.Г.Поровец 1780 Цер и 
Благун 

1107-з 68552.11.16 2266/16.02.17г. с.Средоселци 1480 Акация 

ОБЩО    4410  
 

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2022 г. , то ползването да 

се прехвърли  през 2023 г. 

 

3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община 

Исперих. 

  

4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс 

РЕШЕНИЕ 

           №310 

 

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

администрация, чл.26а, 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  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 

2022 г.  

            

            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 


