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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 47 от 28.07.2022 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 380 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и чл.151, ал.1, т.12 от Закона за устройство на територията 

 

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

 

1.Дава съгласие да бъде монтирана възпоменателна плоча на Йордан Иванов 

Йорданов – дългогодишен кмет на с.Райнино за активната и значима обществена 

дейност и приноса му за развитието на селото и във връзка със 100-годишнината от 

рождението му в поземлен имот № 61875.33.144 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто четиридесет и четири) с с начин на 

трайно ползване За обект комплекс за култура и изкуство с площ 3937кв.м, находящ се в 

с.Райнино, ул. „Марица“, описан в Акт за публична общинска собственост № 778 от 

18.10.2002год. 

 

2.Съгласието се дава на Инициативен комитет с представител г-н Стоян 

Димитров Ненчев от гр.Разград, бул. «Васил Левски» № 10, ап. 7 и ще бъде изградена 

със средства на Инициативния комитет и жителите на с.Райнино. 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

4.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 

        №381 

 

            На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с раздел 5, т.5.2  от 

Общите условия към Договор №BGCULTURE-1.001-0043-CO1 от 21.06.2022 г. за 

отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ във връзка с реализация на 

проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото 

наследство на община Исперих“ 



 

 2 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри  да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на Министерство на културата в размер на 177 198,38 лева (сто седемдесет и 

седем хиляди сто деветдесет и осем лева и тридесет и осем  стотинки) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор №BGCULTURE-1.001-

0043-CO1 от 21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ 

2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане в размер на 30 % от стойността на одобрената БФП по 

договор №BGCULTURE-1.001-0043-CO1 от 21.06.2022 г. и да ги представи чрез ИСУН 

на Програмния оператор – Министерство на културата. 

            3. 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 съобщаването 

му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, 

проведено на  28.07.2022г ,  Протокол № 47 , т . 2 от дневния ред по доклад № 149 / 

13.07.2022г. при кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл.27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 

гласуване - с .... гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано с 

официалния печат на общински съвет ... 

 
РЕШЕНИЕ 

        №382 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА, чл. 

8, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от АПК, Общински съвет 

Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Исперих, както следва:  

 

            §1.  Отм. се чл.7, ал.4. Вместо нея се включване на нова услуга с 

наименование: „Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за 

КАО (комплексно административно обслужване) в Приложение 1 към Наредбата. 

            §2. Отменя се чл.33 и чл.34 от Наредбата; 

&3. Чл. 36. (Изм. с Рeшение № 382 по протокол № 47. от 28.07. 2022г. На 

ОбС Исперих) (1) Такса за ползване на градски стол гр.Исперих: 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
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1. малка зала  - 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 250.00лв./ден; 

3. малка зала с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

 

4. голяма зала  с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

 

5. кухня – 2 лева на човек/ден. 

 

 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 

50лв./ден;  

 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 250.00 лв./ден. 

                                                                                                                         

 

            §3.   Създава се нов чл. 40а със следния текст: 

 

     Чл. 40а (Нов с Рeшение № 382 по протокол № 47 от 28.07. 2022г. На ОбС 

Исперих) (1) Община Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) при административно обслужване с кадастрална информация и предоставяне 

на официален удостоверителен документ на хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по 

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната 

карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява 

след заплащане на дължимата такса за предоставяне в електронен формат на 

съответната услуга, по сметка на АГКК, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно 

разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена 

на услугите, определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно 

устройство и инфраструктура“ към наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен 

документ е съобразен с реално направените разходи по предоставянето им и 

представлява разлика между размера на такси на АГКК за предоставяне на хартиен 

носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 

2. бърза - 3 работни дни. 
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(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на 

обикновената услуга. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на 

заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока. 

(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се 

приемат заявления, подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на 

изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) на територията на 

общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните 

регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК 

и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез 

отдалечен достъп до административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

            §4.   В Приложение №1 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих  се правят следните изменения и допълнения: 

 

           ГРАО 

 

           Т. 26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 

обикновена услуга за 5 дни от 5,00 лева на 8,00 лева, бърза услуга 3 дни от 8,00 лева на 

15,00 лева, експресна услуга от 12,00 лева на 20,00 лева;    

Т. 34. Образуване на преписка за установяване на самоличност – експресна 

от 9,00 лева на 15,00 лева; 

Т.43. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи - експресна от безплатна на 10,00 лева; 

Т. 46. Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за 

КАО - обикновена услуга за 7 дни - 15,00 лева; 

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

 Т.1 Сключване на граждански брак в ритуална зала - обикновена 

услуга от 50,00 лева на 100,00 лева; 

 Т. 3. Сключване на граждански брак без ритуал - обикновена услуга от 

5,00 лева на 10,00 лева; 

 Т.4. Изкопаване, зариване и оформяне на гроб /прав без улеи за 

дъски/ - обикновена услуга от 43,00 лева на 80,00 лева; 

 Т. 5. Транспорт от дома на покойника до гробищния парк в рамките 

на гр. Исперих - обикновена услуга от 10,00 лева на 28,00 лева; 

 Т.6. Транспорт на покойник от и към други населени места - 

обикновена услуга от 0,45 лева на км. на 0,60 лева на км.; 
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Т. 12. Нова Изкопаване на гроб с багер в града - обикновена услуга - 80,00 

лева; 

 Т. 13. Нова Изкопаване на гроб с багер в селата - обикновена услуга - 

60,00+2,11 лева на всеки изминат километър; 

  

            ТСУИ 

 

Т. 11. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

 

Т. 11.1 скица на поземлен имот в урбанизирана територия - обикновена услуга за 

7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.2 скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - обикновена услуга 

за 7 дни 1,50 лева, бърза услуга 3 дни от 3,00 лева; 

Т. 11.3 скица на сграда - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 

дни от 12,00 лева; 

Т. 11.4 схема на самостоятелен обект - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, 

бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.5. Удостоверение за характеристика на имот - обикновена услуга за 7 дни 

6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева. 

 

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих влиза в сила от деня на качването и на интернет страницата на Община 

Исперих. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

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 – град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        №383 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията 
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот УПИ II-2683 в 

квартал 204 по регулационния план  на гр.Исперих отреден за обществено застрояване 

с  площ 2 045 кв.м  / поземлен имот № 32874.503.2683  по кадастралната карта на 

гр.Исперих, с начин на трайно ползване за друг обществен обект с площ 2 056 кв.м / с 

местонахождение гр.Исперих, квартал „Запад“ по кадастралната карта на гр.Исперих, 

одобрена със Заповед № РД-18-20/02.02.2022год. на Изпълнителния директор на АГКК, 
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за който имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6934 от 

14.04.2021год. като се обособяват нови 2 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот УПИ XII-2683 в квартал 204 с площ 1028 кв.м ;начин на трайно 

ползване За обществено застрояване  при съседи: на север – УПИ XII-2683; на юг – 

УПИ III-2689, на изток – улица и на запад – УПИ I-2682. 

  2. Проектен имот УПИ XIII-2683 в квартал 204 с площ 1028 кв.м ;начин на 

трайно ползване За обществено застрояване  при съседи: на север – улица; на юг – 

УПИ XIII-2683, на изток – улица и на запад – УПИ VIII-2687.  

 

  

      ІІ. Одобрява техническо задание и скица – предложение. 

 

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

на  УПИ  II- 2683 в квартал 204 с местонахождение гр.Исперих, кв. „Запад“.     

  

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

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих.  

 

      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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

        №384 

 

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 да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- 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 следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. 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 и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 (деветстотин 

и девет) кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 

24150.501.132.1 със застроена площ  341 (триста четиридесет и един) кв.м. с начин на   

предназначение – жилищна сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, 

община Исперих, ул. „Димитър Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, 

одобрена със Заповед № РД-18-40/31.08.2005г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, 
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одобрен със Заповед № 320/27.04.21г. на кмета на община Исперих, при граници:   

имоти с № 24150.501.275; № 24150.501.133 и № 24150.501.131 съгласно АЧОС № 6988 

от 29.07.2021г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1895 на 02.08.2021 год. 

2. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 33 080,80 (тридесет и три 

хиляди и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лева, която цена е  пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с доклад от 28.03.2022год. 

намалена с 20%. 

3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 6 755,50 (шест хиляди седемстотин 

петдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000253/22.02.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

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

без ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 

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

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

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

Исперих. 

  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 

        №385 

 

 

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 включва в раздел V. „Продажба на застроени 

дворни места с ОПС или законно построена в имота  сграда“   т. 10 и т.11 със 

следното съдържание: 

т.10. Поземлен имот № 32874.502.1345 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих 

с площ 558 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7155/20.05.2022г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4 300 лева.   

т.11. Поземлен имот № 32874.502.1392 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих 

с площ 599 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7154/20.05.2022г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4 700 лева.   

   

Р Е Ш Е Н И Я : 
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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  поземлени  имоти   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. Застроен поземлен имот  № 32874.502.1345 (тридесет и две хиляди 

осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и две точка хиляда триста 

четиридесет и пет )  с начин на трайно ползване Ниско застрояване, с трайно 

предназначение на територията Урбанизирана   с площ 558 (петстотин петдесет и осем) 

кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих, одобрена със Заповед РД 18-20/02.02.2022г. 

на ИД на АГКК с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Захари Стоянов» № 3, 

община Исперих, област Разград при съседи: имоти №32874.502.1344; 32874.502.9299; 

32874.502.1346; 32874.502.1347; 32874.502.1349 и 32874.502.1348 съгласно АЧОС № 

7155 от 20.05.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 25.05.2022год., на 

собственика на законно построените сгради в имота Енис Тунджер Али от гр.Исперих, 

ул. «Захари Стоянов» № 3 притежаващ  нотариален акт № 142, том VI, рег.№ 6205, 

дело № 815 от 2007г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 357,00 ( четири хиляди 

триста петдесет и седем) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от 

независим лицензиран оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 228,00 ( три хиляди двеста 

двадесет и осем) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000668/19.05.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 32874.502.1392 (тридесет и две хиляди осемстотин 

седемдесет и четири точка петстотин и две точка хиляда триста деветдесет и две )  с 

начин на трайно ползване Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията 

Урбанизирана   с площ 599 (петстотин деветдесет и девет) кв.м по кадастралната карта 

на гр.Исперих, одобрена със Заповед РД 18-20/02.02.2022г. на ИД на АГКК с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Иван Кръстев» № 46, община Исперих, 

област Разград при съседи: имоти №32874.502.1390; 32874.502.1389; 32874.502.9304; 

32874.502.1393; 32874.502.1394 и 32874.502.1391 съгласно АЧОС № 7154 от 

20.05.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 25.05.2022год., на собствениците 

на законно построените сгради в имота – наследници на Тунджер Али Алиосман – 

Зюхтие Сюлейман Алиосман от гр.Исперих, ул. «Захари Стоянов» № 3 и Енис 

Тунджер Али от гр.Исперих, ул. «Захари Стоянов» № 3, притежаващи  нотариален акт 

№ 162, том VI, рег.№ 8697, дело № 831 от 2018г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 710,00 ( четири хиляди 
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седемстотин и десет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от 

независим лицензиран оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 465,20 ( три хиляди четиристотин 

шестдесет и пет лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000669/19.05.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

  

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 

        №386 

 

 

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 включва в раздел V. „Продажба на застроени 

дворни места с ОПС или законно построена в имота  сграда“   т. 9 със следното 

съдържание: 

т.9. Поземлен имот № 24150.501.41 кв.м по кадастралната карта на с.Духовец с 

площ 957 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7159/30.05.2022г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 3 000 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:  

  - 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:    



 

 10 

1. Поземлен имот  № 24150.501.41 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет 

точка петстотин и едно точка четиридесет и едно)  с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 957 

(деветстотин петдесет и седем) 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.«Н.Й.Вапцаров» № 36, община Исперих, област Разград при съседи: имоти 

№24150.501.30; 24150.501.43; 24150.501.42 и 24150.501.61 съгласно АЧОС № 7159 от 

30.05.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 31.05.2022год., на собственика на 

законно построените сгради в имота Ридван Ахмед Мустафа от с.Климент, ул. «Васил 

Левски» № 1 притежаващ  нотариален акт № 19, том V, рег.№ 5684, дело № 574 от 

2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 3 007,00 ( три хиляди и 

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

оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 182,00 ( две хиляди сто осемдесет и 

два) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000685/23.05.2022 г. 

издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

             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 

        №387 

 

 

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.Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 год., като включва в раздел II. „Продажба на дворни 

места с построените в тях жилищни  сгради“      т. 2 със следното съдържание: 

т.2. Застроен поземлен имот № 07452.501.42 с площ 1926 кв.м, ведно с 

построената в имота масивна двуетажна сграда по кадастралната карта на с.Бърдоква– 

частна общинска собственост с АОС № 7160/08.06.2022г. при прогнозна продажна цена 
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в размер на 48 800 лева.   

2. Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 год., като включва в раздел III. „Продажба на 

незастроени дворни места  “   т. 15 със следното съдържание: 

т.15. Незастроен поземлен имот № 07452.501.201 с площ 2856 кв.м по 

кадастралната карта на с.Бърдоква – частна общинска собственост с АОС № 

7161/08.06.2022г. при прогнозна продажна цена в размер на 8 400 лева.   

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих 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: 
 

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

– частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот № 07452.501.42 (седем хиляди четиристотин петдесет и две   

точка петстотин и едно точка четиридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 1 926 (хиляда 

деветстотин двадесет и шест) кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна 

сграда № 07452.501.42.1 със застроена площ  292 (двеста деветдесет и два) кв.м. с 

начин на   предназначение – жилищна сграда-многофамилна, с местонахождение с. 

Бърдоква, община Исперих, ул. „Хан Крум” № 12 по кадастралната карта на селото, 

одобрена със Заповед № РД-18-102/07.12.2021г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, 

одобрен със Заповед № 245/31.03.22г. на кмета на община Исперих, при граници:   

имоти с № 07452.501.190; № 07452.501.41; № 07452.501.201 и № 07452.501.200, 

съгласно АЧОС № 7160 от 08.06.2022г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. 

№ 1459 на 09.06.2022 год. 

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

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 48 879,00 (четиридесет и осем 

хиляди осемстотин седемдесет и девет ) лева, съгласно пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 20.06.2022год. 

1.3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 12 430,90 (дванадесет хиляди 

четиристотин и тридесет лева и деветдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000730/03.06.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община 

Разград. 

 

2.1. Незастроен поземлен имот № 07452.501.201 (седем хиляди четиристотин 

петдесет и две   точка петстотин и едно точка двеста и едно) с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ  

2 856 (две хиляди осемстотин петдесет и шест) кв.м, с местонахождение с. Бърдоква, 

община Исперих, ул. „Бузлуджа” № 14 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед № РД-18-102/07.12.2021г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 

Заповед № 244/31.03.22г. на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 
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07452.501.41; № 07452.501.193; № 07452.501.40; № 07452.501.36; № 07452.501.191; № 

07452.501.200 и № 07452.501.42, съгласно АЧОС № 7161 от 08.06.2022г., вписан в 

Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1458 на 09.06.2022 год. 

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

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 8 466,00 (осем хиляди 

четиристотин шестдесет и шест ) лева, съгласно пазарната оценка на имота, определена 

от независим лицензиран оценител с доклад от 20.06.2022год. 

 

2.3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 5 963,30 (пет хиляди деветстотин 

шестдесет и три лева и тридесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000731/03.06.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

 

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

без ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 

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

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

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Бърдоква, община 

Исперих. 

  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 

        №388 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд; 

 

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 следният поземлен имот: 

1.Поземлен имот № 24116.8.90 (двадесет и четири хиляди сто и шестнадесет 

точка осем точка деветдесет) по кадастралната карта на с.Лудогорци, находящ се в 

с.Лудогорци, община Исперих, местност „Дара бостан“, с начин на трайно ползване  

друг вид земеделска земя  и с трайно предназначение на територията Земеделска с площ 

20 304 (двадесет хиляди триста и четири) кв.м,   при граници на имота: имоти  с № 

24116.8.5; № 24116.503.52 и № 24116.503.53, съгласно Акт № 7169 от 30.06.2022г. за 

частна общинска собственост.   
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ІІ.  Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 55 (петдесет и 

пет) лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС 

Исперих или за целия имот в размер на 1 117,00 (хиляда сто и седемнадесет) лева 

годишен наем. 

 

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

ДДС. 

ІV.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 наема на 

земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Лудогорци, община Исперих. 

 

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

сключи договор за наем.     

 

VI.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 

        №389 

 

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 включва в раздел II. „Продажба на незастроени 

дворни места  “   т16 и т.17 със следното съдържание: 

т.16. Поземлен имот № 56945.503.229 с площ 524 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4762 от 29.12.2010год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 1700 лева. 

т.17. Поземлен имот № 56945.501.387 с площ 1009 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 7152 от 10.05.2022год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 3200 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  поземлени  
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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: 
 

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

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №56945.503.228 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и осем) с начин на 

трайно ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД 

на АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 26, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.227; № 56945.503.688; № 

56945.503.229  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г. и скица 

№15-553132-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   

имотът представлява УПИ XI от квартал 52.    

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

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000706/30.05.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

1.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

2.1. Поземлен имот  №56945.503.229 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и девет) с начин на 

трайно ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД 

на АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 28, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.228; № 56945.503.688; № 

56945.503.230  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4762 от 29.12.2010г. и скица 

№15-553134-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   

имотът представлява УПИ XII от квартал 52.    

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

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000705/30.05.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

2.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

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 

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.Подайва, община 
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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 

        №390 

 

       На основание чл.21, ал.2, чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.25, ал.2, т.4, чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за социални 

услуги,  § 31, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

социални услуги, чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и във връзка със Заповед № РД01-1184/06.07.2022 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за предварително 

одобрение за разкриване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с 

тежки множествени увреждания“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Създава социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“ в Община Исперих, като държавно делегирана дейност, 

както следва: 

1.1.  Вид: „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ 

(ДЦПЛТМУ) и профил: Специализирана социална услуга; 

1.2.   Брой потребители: 30; 

1.3. Начин на организация и управление: Община Исперих да предоставя 

социалната услуга;  

1.4. Място на предоставяне на услугата: гр.Исперих, ул.“Васил Левски“ № 61, 

община Исперих, област Разград; 

1.5. Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга: Съгласно Методиката за определяне длъжностите 

на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността – 16 

щатни бройки, включващи: управител – 1 щатна бр.; медицински специалист – 2 щатни 

бр.; трудотерапевт – 2 щатни бр.; социален работник – 3 щатни бр.; рехабилитатор – 1 

щатна бр.; психолог – 1 щатна бр.; счетоводител – 0,5 щатна бр.; специалист „труд и 

работна заплата“ – 0,5  щатна бр.; шофьор - 0,5 щатна бр.; домакин – 0,5 щатна бр.; 

огняр – 0,5 щатна бр.; техник поддръжка – 0,5 щатна бр. ; санитар - 2 щатни бр. и 

хигиенист -1 щатна бр.;   

      1.6. Дата, от която ще се предоставя социалната услуга: 03.11.2022 г.; 

 

      2. Определя социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по 

Бюджета на Община Исперих, считано от 01.01.2023 година 
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    3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички последващи действия 

по изпълнение на Решението. 

 

      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. 

 
РЕШЕНИЕ 

        №391 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване – най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго 

населено място  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2022/2023 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 

– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2022/2023 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2022 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини 

и училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, 

ал. 3 от ПМС №128/29.06.2017 г. 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община 

Исперих за учебната 2022/2023 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детските градини и училищата към 14.07.2022 г. 
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Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст 

от населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; 

състояние и вид на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 6 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
2 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
1 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 10 
Асфалтов път в добро 

състояние 
10 

3. „Кокиче“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. Йонково, ул. „Васил 

Тинчев“ № 53а 

Йонково – М. Йонково – Йонково 6,5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

4. „Щастливо детство“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. М. Поровец, ул. 

„Мургаш“ № 4 

М. Поровец – Драгомъж – М. Поровец  7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
5 
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Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, 

което провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за 

осигуряване на целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно хранене 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – с. Конево – 

Яким Груево – Исперих 
18 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 29 

Исперих – Зебил – 

Исперих 
28 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 17 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 16 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
20 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 6 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
5 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

Лудогорци – Бърдоква – 6 Асфалтов път в добро Да Да 19 
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Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

Лудогорци състояние 

Лудогорци – Йонково – 

М. Йонково – Лудогорци 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 24  

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 


