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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 46 от 30.06.2022 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 361 

 

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 2021 година; 

 

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 

       № 362 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и  чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие „ МБАЛ Исперих” ЕООД да ползва банков кредит- овърдрафт в 

размер на 150 хиляди лева  / сто и петдесет хиляди / лева. 

2. Дава съгласие за обезпечаване на кредита да се  учреди  залог върху вземанията на 

„МБАЛ-Исперих“ ЕООД по действащи и бъдещи договори с НЗОК. 

3. Упълномощава управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД да предприеме необходимите 

действия за отпускане на банков кредит- овърдрафт и да подпише договор за банков 

кредит -овърдрафт. 

 

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. 
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        Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        №363 

 

 

1. Приема  финансовия отчет на „Общинска аптека-Исперих“ ЕООД за 2021 

година, като  печалбата  в размер на 88 959,27  /Осемдесет и осем хиляди деветстотин 

петдесет и девет лв и 27 ст. / да   бъде отнесена към резерва 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 

        №364 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.7 от Търговския закон, чл.6, т.12 от 

Учредителния акт – Устав на еднолично дружество с ограничена отговорност „МБАЛ 

Исперих“  

Общински съвет Исперих РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи трудов договор с управителя на 

„МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих – д-р Иван Василев Гайдаров, с предмет - 

извършване на дейности – анестезиология и интензивно лечение, при условията 

на чл.67, ал.1,т.1, от Кодекса на труда, с основно месечно възнаграждение 800.00 

/Осемстотин/ лв. 

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 

        №365 

 

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: 
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I. Упълномощава Ариф Васви Ахмед –заместник 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 13.07.2022г. от 9:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» 

№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 2021 година, приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 

година и вземане на решение за покриване на загубата от 2021г. от допълнителни 

резерви. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

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

за 2021г. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

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

отчет за 2022г. 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 и Ариф Васви  –заместник кмет на община 

Исперих в седем  дневен срок от приемането му.  

 

 
РЕШЕНИЕ 

        №366 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. 

в размер на  –   40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. 

в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
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Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        №367 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. в размер на  –  578.00 

лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        №368 

 

            На основание: чл.23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от 

Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

         1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2021 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 

            № 369 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г., чл. 124, ал. 2 
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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 2022 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  4 584 404 лв.  

 

2. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 18 000 лв. 

 

3. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 
РЕШЕНИЕ 

            № 370 

 

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    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1.Изменя т.I.1. от Решение № 295 по Протокол № 34 от 30.11.2021г. на 

Общински съвет Исперих като израза „за друг обществен обект, комплекс“ се заменя с 

израза „  за социални услуги“. 

 След изменението т.I.1. да се чете: 

„Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот № 

15953.35.273 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три точка тридесет и пет точка 

двеста седемдесет и три) по кадастралната карта на с.Голям Поровец, ул. „Панайот 

Банков“ № 62 от „за обект, комплекс за образование“ в „  за социални услуги“. 

2.Изменя т.II.1. от Решение № 295 по Протокол № 34 от 30.11.2021г. на 

Общински съвет Исперих като израза „за друг обществен обект, комплекс“ се заменя с 

израза „ за социални услуги“.  

След изменението т.II.1. да се чете: 

 

 

„Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот № 

15953.35.724 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три точка тридесет и пет точка 

седемстотин двадесет и четири) по кадастралната карта на с.Голям Поровец, ул. „Петър 

Берон“  от „детска градина“ в „  за социални услуги“. 

 

3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

            № 371 

 

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    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

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

№ 44358.502.308 (четиридесет и четири хиляди триста петдесет и осем точка петстотин 

и две точка триста и осем) по кадастралната карта на  в с.Лъвино, ул. „Освобождение“ 

№ 2 от „ за обект комплекс за образование“ в „за обект, комплекс за социални 

услуги“. 

    2.Дава съгласие да се промени  начина на предназначение на масивна двуетажна 

сграда № 44358.502.308.1 със застроена площ 490 кв.м, построена в поземлен имот № 

44358.502.308 по кадастралната карта на с.Лъвино от „ сграда за образование“ в 

„заведение за социални услуги  “. 

     3.Дава съгласие да се промени  начина на предназначение на масивна 

едноетажна сграда № 44358.502.308.2 със застроена площ 9 кв.м, построена в поземлен 

имот № 44358.502.308 по кадастралната карта на с.Лъвино от „друг вид обществена 

сграда“ в „заведение за социални услуги  “.  

  4. Дава съгласие да се промени  начина на предназначение на масивна двуетажна 

сграда № 44358.502.308.3 със застроена площ 124 кв.м, построена в поземлен имот № 

44358.502.308 по кадастралната карта на с.Лъвино от „друг вид обществена сграда“ в 

„заведение за социални услуги  “.  

  5. Дава съгласие да се промени  начина на предназначение на масивна двуетажна 

сграда № 44358.502.308.4 със застроена площ 211 кв.м, построена в поземлен имот № 

44358.502.308 по кадастралната карта на с.Лъвино от „спортна сграда, база“ в 

„заведение за социални услуги  “.  

 6. Дава съгласие да се промени  начина на предназначение на масивна едноетажна 

сграда № 44358.502.308.5 със застроена площ 28 кв.м, построена в поземлен имот № 

44358.502.308 по кадастралната карта на с.Лъвино от „сграда за битови услуги“ в 

„заведение за социални услуги  “.  

 

 III. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

регулация и План за застрояване на  Поземлен имот № 44358.502.308 (четиридесет и 

четири хиляди триста петдесет и осем точка петстотин и две точка триста и осем) по 

кадастралната карта на  в с.Лъвино, ул. „Освобождение“ № 2.     

  

 IV. Одобрява техническото задание за имота. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  
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     VI.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 

            № 372 

 

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 2022 година, като създава нов раздел VII. „Продажба на земеделски 

имоти  “  със следното съдържание: 

т.1. Поземлен имот № 045034 с площ 1298 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1904 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1298 лева. 

т.2. Поземлен имот № 045035 с площ 780 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1831 от 10.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 780 лева. 

т.3. Поземлен имот № 045037 с площ 1246 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1909 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1246 лева. 

т.4. Поземлен имот № 045039 с площ 924 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1903 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 924 лева. 

т.5. Поземлен имот № 045041 с площ 655 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1906 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 655 лева. 

т.6. Поземлен имот № 045061 с площ 378 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1907 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 378 лева. 

т.7. Поземлен имот № 045062 с площ 346 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1908 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 346 лева. 

т.8. Поземлен имот № 045063 с площ 2372 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1910 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 2372 лева. 

 т.9. Поземлен имот № 045064 с площ 413 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1833 от 10.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 413 лева. 

т.10. Поземлен имот № 045083 с площ 1181 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1912 от 12.03.2008год. 
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при прогнозна продажна цена в размер на 1181 лева. 

т.11. Поземлен имот № 045084 с площ 1005 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1913 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1005 лева. 

т.12. Поземлен имот № 045087 с площ 612 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1914 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 612 лева. 

т.13. Поземлен имот № 045134 с площ 276 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1855 от 11.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 276 лева. 

т.14. Поземлен имот № 045155 с площ 268 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1924 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 268 лева. 

т.15. Поземлен имот № 045175 с площ 634 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1925 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 634 лева. 

т.16. Поземлен имот № 045211 с площ 426 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1927 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 426 лева. 

т.17. Поземлен имот № 045303 с площ 1228 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1929 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1228 лева. 

т.18. Поземлен имот № 045306 с площ 1004 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1931 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1004 лева. 

т.19. Поземлен имот № 045310 с площ 596 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1932 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 596 лева. 

т.20. Поземлен имот № 045311 с площ 549 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1884 от 17.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 549 лева. 

т.21. Поземлен имот № 045312 с площ 191 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1885 от 17.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 191 лева. 

т.22. Поземлен имот № 045315 с площ 837 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1933 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 837 лева. 

т.23. Поземлен имот № 045316 с площ 2141 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1934 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 2141 лева. 

т.24. Поземлен имот № 045320 с площ 1105 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1935 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1105 лева. 

т.25. Поземлен имот № 045345 с площ 804 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 7146 от 12.04.2022год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 804 лева. 

т.26. Поземлен имот № 045348 с площ 115 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1887 от 17.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 115 лева. 

т.27. Поземлен имот № 045358 с площ 159 кв.м по плана на новообразуваните 
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имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1888 от 17.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 159 лева. 

т.28. Поземлен имот № 045309 с площ 782 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1883 от 17.12.2007год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 782 лева. 

т.29. Поземлен имот № 045213 с площ 825 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1928 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 825 лева. 

т.30. Поземлен имот № 045184 с площ 1514 кв.м по плана на новообразуваните 

имоти на гр.Исперих – частна общинска собственост с АОС № 1926 от 12.03.2008год. 

при прогнозна продажна цена в размер на 1514 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  земеделски  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- създаване на условия за по добро стопанисване на земите; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

земеделски  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

 

№ № на имота и АОС НТП Площ 

в 

кв.м 

Данъчна 

оценка/лв. 

Пазарна 

оценка/лв. 

Продажна 

цена/лв. 

1 №045034 с АОС 

№1904/12.03.2008г. 

Изоставена 

нива 

1 298 209,30 614,00 1 298 

2 №045035 с АОС 

№1831/10.12.2007г. 

Изоставена 

нива 

780 125,80 369,00 780 

3 №045037 с АОС 

№1909/12.03.2008г. 

Изоставена 

нива 

1 246 200,90 589,00 1 246 

4 №045039 с АОС 

№1903/12.03.2008г. 

Изоставени 

трайни 

насаждения 

925 270,60 437,00 925 

5 №045041 с АОС 

№1906/12.03.2008г. 

Изоставена 

нива 

655 105,60 310,00 655 

6 №045061 с АОС 

№1907/12.03.2008г. 

Изоставена 

нива 

378 61,00 179,00 378 

7 №045062 с АОС 

№1908/12.03.2008г. 

Изоставени 

трайни 

насаждения  

346 101,20 164,00 346 

8 №045063 с АОС 

№1910/12.03.2008г. 

Изоставена 

нива  

2 373 382,60 1 122,00 2 373 

9 №045064 с АОС Изоставена 413 66,60 195,00 413 
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№1833/10.12.2007г. нива 

10 №045083 с АОС 

№1912/12.03.2008г. 

Лозе 1 181 345,40 559,00 1 181 

11 №045084 с АОС 

№1913/12.03.2008г. 

 Лозе 1 005 294,00 475,00 1 005 

12 №045087 с АОС 

№1914/12.03.2008г. 

 Лозе 612 179,00 289,00 612 

13 №045134 с АОС 

№1855/11.12.2007г. 

 Изоставена 

орна земя 

276 44,50 131,00 276 

14 №045155 с АОС 

№1924/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива 

268 43,20 127,00 268 

15 №045175 с АОС 

№1925/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива  

634 102.20 300,00 634 

16 №045211 с АОС 

№1927/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива  

426 68,70 201,00 426 

17 №045303 с АОС 

№1929/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива  

1 229 198,20 518,00 1 229 

18 №045306 с АОС 

№1931/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива  

1 005 162,10 475,00 1 005 

19 №045310 с АОС 

№1932/12.03.2008г. 

Изоставени 

трайни 

насаждения 

596 174,30 282,00 596 

20 №045311 с АОС 

№1884/17.12.2007г. 

 Изоставена 

орна земя 

550 88,70 260,00 550 

21 №045312 с АОС 

№1885/17.12.2007г. 

 Пустеещи 

необработва

еми земи 

191 30,80 90,00 191 

22 №045315 с АОС 

№1933/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива 

837 135,00 396,00 837 

23 №045316 с АОС 

№1934/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива 

2 141 345,20 1 013,00 2 141 

24 №045320 с АОС 

№1935/12.03.2008г. 

 Изоставена 

нива 

1 105 178,20 523,00 1 105 

25 №045345 с АОС 

№7146/12.04.2022г. 

Пустеещи 

необработва

еми земи  

804 129,60 380,00 804 

26 №045348 с АОС 

№1887/17.12.2007г. 

Пустеещи 

необработва

еми земи  

115 18,50 54,00 115 

27 №045358 с АОС 

№1888/17.12.2007г. 

Пустеещи 

необработва

еми земи  

159 25,60 75,00 159 

28 №045309 с АОС 

№1883/17.12.2007г. 

Изоставени 

орни земи 

782 126,10 370,00 782 

29 №045184 с АОС 

№1926/12.03.2008г. 

Изост. 

Трайни 

насаждения  

1514 442,80 716,00 1514 

30 №045213 с АОС № 

1928/12.03.2008г. 

Изост. 

Трайни 

825 241,30 390,00 825 
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насаждения  

  ОБЩО:     

 

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

без ДДС. 

 

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 

            № 373 

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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 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. Поземлен имот  № 61875.33.78 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

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

ползване Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с 

площ 1013 (хиляда и тринадесет) кв.м по кадастралната карта на с.Райнино, одобрена 

със Заповед РД 18-31/03.06.2010г. на ИД на АК с местонахождение на имота 

с.Райнино, ул.«Бузлуджа» № 15, община Исперих, област Разград при съседи: имоти 

№61875.33.79; 61875.33.80; 61875.33.396; 61875.33.76; 61875.33.521 и 61875.33.77 

съгласно АЧОС № 7019 от 20.09.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 

23.09.2021год., на собственика на законно построените сгради в имота Яна Любова 

Стоева от с.Райнино, ул. «Еделвайс» № 10 притежаващ  нотариален акт № 167, том IV, 

рег.№ 4431, дело № 586 от 2015г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 3 183,00 ( три хиляди сто 

осемдесет и три) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  25.05.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 309,00 ( две хиляди триста и девет) 

лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000550/26.04.2022 г. издадено 

от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 
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             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  

продажбата на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за 

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

община Исперих.  

 

ІII.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 

            № 374 

 

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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 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. Поземлен имот  № 24150.501.343 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет 

точка петстотин и едно точка триста четиридесет и три)  с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 

554 (петстотин петдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на с.Духовец, одобрена 

със Заповед РД 18-40/31.08.2005г. на ИД на АК с местонахождение на имота 

с.Духовец, ул.«Дунав» № 8, община Исперих, област Разград при съседи: имоти 

№24150.501.345; 24150.501.331; 24150.501.342 и 24150.501.344 съгласно АЧОС № 7031 

от 21.10.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 21.10.2021год., на собственика 

на законно построената сграда в имота Гюлбие Раим Хасан от с.Духовец, ул. «Дунав» 

№ 8 притежаваща  нотариален акт № 164, том V, рег.№ 6994, дело № 703 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 1 697,00 ( хиляда шестстотин 

деветдесет и седем) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  12.05.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 263,10 ( хиляда двеста шестдесет и 

три цяло, десет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000549/26.04.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 
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             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  

продажбата на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за 

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

община Исперих.  

 

ІII.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 

            № 375 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, ал.3 и ал. 7 от Закона 

за общинската собственост и чл.21, ал.1 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

            Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие да се удължи срокът на договор за наем № 127 от 04.04.2018год. 

сключен между община Исперих и „Енигма-плас“ ЕООД с адрес на управление 

с.Йонково, ул.“Мадара“ № 37 с управител Гюнай Селяйдинов Шукриев за ползване на 

помещение от сграда – бивша работилница  находящо се в с.Йонково, ул.“Васил 

Тинчев“ № 48 /бившо училище/, поземлен имот № 34103.501.167 по кадастралната 

карта на с.Йонково,съгласно Акт за публична общинска собственост № 1109 от 

01.04.2003год. считано до 01.04.2028год. с което общият срок за ползване на 

помещението ще бъде 10 години. 

 II. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи допълнително споразумение 

към договор за наем № 127 от 04.04.2018год. 

  

III. 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 

              №376 

 

 

Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящи се в гр.Исперих, област 

Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на съсобственост  и на 
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основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската 

собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и 

Георги Димитров Патриков, с адрес гр.Исперих, ул. „Димитър Полянов” № 39, област 

Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва: 

1. 336/1226 (триста тридесет и шест наклонена черта хиляда двеста двадесет 

и шест) кв.м идеални части от застроен поземлен имот № 32874.502.1853 (тридесет и 

две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и две точка хиляда 

осемстотин петдесет и три)  с обща площ на имота 1226 (хиляда двеста двадесет и 

шест) кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Димитър Полянов“ № 39, община 

Исперих по кадастралната карта  на града, одобрена  със Заповед № РД-18-

20/02.02.2022год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с № 32874.502.9233; № 

32874.502.8025; № 32874.502.2887; № 32874.502.9528 и № 32874.502.9232,  по Акт за 

частна общинска собственост № 7151 от 03.05.2022год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 04.05.2022 год.   

 на съсобственика Георги Димитров Патриков, притежаващ останалите идеални 

части от имота, съгласно Нотариален Акт № 11, том I, дело № 689 от 1998год.   

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

лицензиран оценител с оценка от  13.05.2022г. в размер на 2 732,00 (две хиляди 

седемстотин тридесет и два) лева. 

3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 2 514,00 (две 

хиляди петстотин и четиринадесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000571/28.04.2022 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 решенията на ОбС  Исперих.  

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

            № 377 

 

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  поземлени  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №44358.502.148 (четиридесет и четири хиляди триста 

петдесет и осем точка петстотин и две точка сто четиридесет и осем) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 580 (петстотин и осемдесет) кв.м по кадастралната 

карта на с.Лъвино, одобрена със Заповед РД-18-22/02.02.2022г. на ИД на АГКК, с 

местонахождение на имота с.Лъвино, ул. «Бузлуджа », община Исперих, област Разград 

при граници и съседи: имоти с № 44358.502.405; № 44358.502.406; № 44358.502.628; № 

44358.502.629; № 44358.502.615; № 44358.502.613;  № 44358.502.149    и 

№44358.502.616, съгласно АЧОС № 6562 от 07.02.2018г. и скица №15-285258-

18.03.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Лъвино   имотът 

представлява УПИ XXIV от квартал 31.    

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

2 169,80 (две хиляди сто шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000444/30.03.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

1.3. Пазарната оценка е в размер на 1 896,00 (хиляда осемстотин деветдесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 01.04.2022 

година.  

 

2.1. Поземлен имот  №61875.33.349 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста четиридесет и девет) с начин на 

трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 966 (деветстотин 

шестдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на с.Райнино, одобрена със Заповед РД-

18-31/03.06.2010г. на ИД на АК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. 

«Опълченска », община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 

61875.33.350; № 61875.33.427; № 61875.33.348  и №61875.33.506, съгласно АЧОС № 

6436 от 15.05.2017г.  

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

2 925,00 (две хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, която е пазарната оценка  

съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 година.  

2.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 2 017,00 (две хиляди и седемнадесет) 

лева, която е данъчната оценка, съгласно Удостоверение за № 6702000553/26.04.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

 

3.1. Поземлен имот  №61875.33.350 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста и петдесет) с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 298 (хиляда двеста деветдесет 

и осем) кв.м по кадастралната карта на с.Райнино, одобрена със Заповед РД-18-

31/03.06.2010г. на ИД на АК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Опълченска 

», община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 61875.33.352; № 

61875.33.351; № 61875.33.427; № 61875.33.349; № 61875.33.506 и №61875.33.346, 

съгласно АЧОС № 7050 от 28.10.2021г.  

     

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

3 939,00 (три хиляди деветстотин тридесет и девет) лева, която е пазарната оценка  

съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 година.  

3.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 2 710,20 (две хиляди  седемстотин и 

десет и двадесет стотинки) лева, която е данъчната оценка, съгласно Удостоверение за 

№ 6702000552/26.04.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 
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4.1. Поземлен имот  №61875.33.590 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка петстотин и деветдесет) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 1 411 (хиляда четиристотин и единадесет) кв.м по 

кадастралната карта на с.Райнино, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на ИД 

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

Разград при граници и съседи: имоти с № 61875.33.420; № 61875.33.286; № 

61875.33.284; № 61875.33.283; № 61875.33.282  и №61875.33.285, съгласно АЧОС № 

7142 от 21.03.2022г.      

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

4 282,00 (четири хиляди двеста осемдесет и два) лева, която е пазарната оценка  

съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 година.  

4.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 2 946,20 (две хиляди  деветстотин 

четиридесет и шест лева и двадесет стотинки) лева, която е данъчната оценка, съгласно 

Удостоверение за № 6702000551/26.04.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община 

Исперих. 

  

5.1. Поземлен имот  №38296.501.8 (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и 

шест точка петстотин и едно точка осем) с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 1 096 (хиляда деветдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на 

с.Конево, одобрена със Заповед РД-18-107/07.12.2021г. на ИД на АК, с 

местонахождение на имота с.Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 38296.501.276; № 38296.501.10; № 

38296.501.68; № 38296.501.55; № 38296.501.70  и №38296.501.59, съгласно АЧОС № 

7148 от 03.05.2022г.      

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

3 066,00 (три хиляди шестдесет и шест) лева, която е пазарната оценка  съгласно 

доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 година.  

5.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 2 288,40 (две хиляди  двеста 

осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева, която е данъчната оценка, 

съгласно Удостоверение за № 6702000569/28.04.2022 год., издадена от отдел „МДТ” 

при община Исперих. 

  

 6.1. Поземлен имот  №38296.501.10 (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и 

шест точка петстотин и едно точка десет) с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 1 143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м по кадастралната карта 

на с.Конево, одобрена със Заповед РД-18-107/07.12.2021г. на ИД на АК, с 

местонахождение на имота с.Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 38296.501.62; № 38296.501.66; № 

38296.501.68; № 38296.501.55; № 38296.501.8; № 38296.501.60  и №38296.501.276, 

съгласно АЧОС № 7149 от 03.05.2022г.      

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

3 186,00 (три хиляди сто осемдесет и шест) лева, която е пазарната оценка  съгласно 

доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 година.  

6.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 2 386,60 (две хиляди  триста 

осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лева, която е данъчната оценка, съгласно 

Удостоверение за № 6702000568/28.04.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община 

Исперих. 

  

7.1. Поземлен имот  №38296.501.59 (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и 
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шест точка петстотин и едно точка петдесет и девет) с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 1 332 (хиляда триста тридесет и два) кв.м по кадастралната карта 

на с.Конево, одобрена със Заповед РД-18-107/07.12.2021г. на ИД на АК, с 

местонахождение на имота с.Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 38296.501.276; № 38296.501.8; № 

38296.501.55; № 38296.501.70; № 38296.501.16  и №38296.501.6, съгласно АЧОС № 

7147 от 03.05.2022г.      

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

3 735,00 (три хиляди седемстотин тридесет и пет) лева, която е пазарната оценка  

съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 година.  

7.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 2 781,20 (две хиляди  седемстотин 

осемдесет и един лева и двадесет стотинки) лева, която е данъчната оценка, съгласно 

Удостоверение за № 6702000570/28.04.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община 

Исперих. 

  

 8.1. Поземлен имот  №38296.501.62 (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и 

шест точка петстотин и едно точка шестдесет и две) с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 1 608 (хиляда шестстотин и осем) кв.м по кадастралната карта на 

с.Конево, одобрена със Заповед РД-18-107/07.12.2021г. на ИД на АК, с 

местонахождение на имота с.Конево, ул. «Шести септември », община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 38296.501.66; № 38296.501.68; № 

38296.501.10; № 38296.501.276 и №38296.501.60, съгласно АЧОС № 7150 от 

03.05.2022г.      

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

4 476,00 (четири хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева, която е пазарната 

оценка  съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.05.2022 

година.  

8.3. Данъчна оценка на имота е в размер на 3 357,50 (три хиляди  триста петдесет 

и седем лева и петдесет стотинки) лева, която е данъчната оценка, съгласно 

Удостоверение за № 6702000567/28.04.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община 

Исперих. 

 

9. 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 

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.Лъвино, с.Райнино и 

с.Конево, 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. 
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РЕШЕНИЕ 

            № 378 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2, ал.3, ал. 7  и ал.8 от 

ЗОС, и чл.21, ал.1 от Наредба №27 на ОбС Исперих да  се отдаде под наем чрез  

провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от масивна едноетажна сграда в 

с.Белинци, ул. „Ропотамо“, община Исперих  за срок от 5 (пет) години с цел:  

- откриване на нови работни места; 

- стопанисване на общински имот 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на 9 броя помещения от масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на 

трайно ползване „Сграда за детско заведение“ със застроена площ 492 кв.м, находяща 

се в с.Белинци, ул. „Ропотамо“ в поземлен имот № 03472.40.87 с начин на трайно 

ползване „За обект, комплекс за образование“  с площ 3 557 кв.м – публична общинска 

собственост с АОС № 5331/ 27.02.2013г. при следните условия: 

 

1. Площ на Помещенията – 200,00 (двеста)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на помещенията – ателие за шивашки услуги.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 400,00 

(четиристотин) лева, съгласно Тарифа 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. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 20,00 (двадесет) лева.  

 

ІІ.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 наема на 

помещенията да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Белинци, община Исперих. 

  

ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІV. 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 

              №379 

 

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 
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Закона за устройство на територията    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

        І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот № 34103.501.167 

по кадастралната карта на с.Йонково, община Исперих, с начин на трайно ползване „за 

обект комплекс за образование“ с площ 10 084 кв.м, с местонахождение с.Йонково, ул. 

„Васил Тинчев“ № 48 по кадастралната карта на с.Йонково, одобрена със Заповед № 

РД-18-105/07.12.2021год. на Изпълнителния директор на АГКК, за който имот има 

съставен Акт за частна общинска собственост № 1109 от 01.04.2003год., като се 

обособяват нови 3 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот № 34103.501.2060  с площ 8 472  кв.м 

2.Проектен имот № 34103.501.2061  с площ 782  кв.м 

      3. Проектен имот № 34103.501.2062  с площ 830 кв.м 

 

II.  Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация  

на  Поземлен имот № 34103.501.167  с начин на трайно предназначение на територията 

– урбанизирана, с начин на трайно ползване – за обект,комплекс за образование с площ 

10 084 (десет хиляди осемдесет и четири) кв.м с местонахождение с.Йонково, ул 

„Васил Тинчев“№ 48  –публична общинска собственост. 

III. Одобрява скица - проект за делба на имота. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

      V. 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. 

 

 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


