ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ №16 /29.08.2012 г.
РЕШЕНИЕ
№ 96

С цел решаване на проблема с опазването на селскостопанската продукция и
осигуряване на охрана на обществения ред и сигурност и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Общински съвет Исперих дава съгласие да се предостави на РУП Исперих за
временно ползване лек автомобил „Тойота Корола” с рег. № РР 54-80АС, за охрана на
обществения ред и сигурност-опазване на селскостопанската продукция.
2. Настоящото Решение да се изпрати на Кмета на общината и на Областния
управител в седемдневен срок.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 97

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1.Общински съвет – Исперих не приема направеното предложение за
закриване на Акушеро-гинекологично отделение при „МБАЛ – Исперих”
ЕООД, поради непокриване на стандарт „Акушерство и гинекология”.
2.Препоръчва на ръководството на „МБАЛ – Исперих” ЕООД да направи
необходимото за възстановяване дейността на Акушеро-гинекологично
отделение.

3. Настоящото Решение да се изпрати на Кмета на общината и на Областния
управител в седемдневен срок.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 98

С цел стопанисването на земеделските земи и незастроените дворни места и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 19 , ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Земеделски земи придобити от Община Исперих на основание чл.19 от
ЗСПЗЗ и протоколни решение на комисията по Чл.19, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ да се
стопанисват при следните условия:
1.Годните за селскостопанско производство земеделски земи по населените
места да се отдават под наем в срок до 5 /пет/ селскостопански години, след
организирани и проведени публични търгове с явно наддаване по реда на Наредба
№16 на ОбС – Исперих, до 31 май на последната селскостопанска година. При
постъпило заявление само от един кандидат, кметът на общината сключва
договор на основание чл.2, ал.2, т.9 от Наредба №16 на ОбС – Исперих. За всички
заявления след този срок да се сключват договори за наем за следващата
селскостопанска година.
2. Ако в срокът, посочен в т.1 постъпят повече от едно заявление или
предложение за един и същи имот да се провежда публичен търг с явно наддаване по
реда на Наредба №16 на ОбС – Исперих.
3. Договорите за наем да се сключват за срок до 5 (пет) години, като наемната
цена да се заплаща в срок до 30 октомври на текущата селскостопанска година.
4.Определят се наемни цени, както следва:
Земя първа и втора категория – 28 (двадесет и осем ) лева на декар.
Земя трета категория – 25 (двадесет и пет ) лева на декар.
Земя четвърта категория – 22 (двадесет и два ) лева на декар.
Земя пета и друга категория – 19 (деветнадесет) лева на декар.
ІІ. Незастроените дворни места да се стопанисват при следните условия:
1. Да се отдават под наем след провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на Наредба №16 на ОбС – Исперих, от кмета на общината при
подадено писменно заявление по образец до кметовете на населени места, а за
гражданите на град Исперих, след подадено писменно заявление по образец в
деловодството на Общински съвет – Исперих в срок до 30 декември на текущата
година. За всички предложения след този срок да се сключват договори за наем за
следващата година..

2. Ако в срокът, посочен в т.1 постъпят повече от едно заявление или
предложение за един и същи имот да се провежда публичен търг с явно наддаване по
реда на Наредба №16 на ОбС – Исперих.
3. Договорите за наем да се сключват за срок до 5 (пет) години, като наемната
цена да се заплаща в срок до 30 март на текущата календарна година.
4.Определя се наемна цена, както следва:
За имоти в гр. Исперих – 35 (тридесет и пет) лева годишен наем на декар.
За имоти в населените места - 30 (тридесет) лева годишен наем на декар.
ІІІ. Педесет процента от сумите събирани от наеми по населени места да се
предоставят на бюджета на съответното населено място за бюджетната година.
ІV. 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 - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 99

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1; чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.
17, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих с цел създаване условия за работа на
Общинска служба „Земеделие” гр. Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1.Да се предоставят безвъзмездно за управление помещения № 1(едно) и № 2(две),
находящи се на ІІ етаж от масивна триетажна сграда в УПИ Х-523 (римско десет тире
петстотин двадесет и три), квартал 185(сто осемдесет и пет) по плана на гр. Исперих,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 1624/24.07.2006 год. с
административен адрес гр.Исперих ул.”Родопи” № 1 при граници и съседи на имота:
север – УПИ І, юг-УПИ ІХ, изток-УПИ ІІ и запад – ул.”Родопи”, с обща площ на
помещенията 45,53 (четиридесет и пет цяло петдесет и три) кв.м. за срок от 5(пет)
години на Общинска служба „Земеделие”.
2.Задължава кмета на Община Исперих въз основа на решението на Общински
съвет-Исперих да сключи договор за управление.
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 обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 100

С цел предоставяне на възможност за управление на поземлен имот – общинска
собственост с начин на трайно ползване „Дървопроизводителна площ” в с.Бърдоква и
реализиране на средства, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.41, ал.1 и чл.43, ал.5 от Закона за горите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години след провеждане на
публично оповестен търг с явно наддаване следния имот – публична общинска
собственост, както следва:
1. Поземлен имот № 000118 (нула, нула, нула, сто и осемнадесет ) с начин на
трайно ползване ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ с площ 109,903 (сто и девет
цяло деветстотин и три ) дка, при граници на имота: имот № 000001 - нива; имот №
000010 и имот № 000057 – полски пътища, съгласно Акт за общинска собственост №
1792 от 27.03.2007год. при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 25
(двадесет и пет ) лева на декар.
ІІ. Задължава кмета на община Исперих въз основа на решението на Общински
съвет – Исперих да сключи договори за наем след проведен публично оповестен търг.
ІІІ. Задължава кмета на община Исперих след сключване на Договора за наем да
уведоми Регионална Дирекция по горите – Русе на основание чл. 45, ал.1 от Закона за
горите.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 101

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с
предложение от кмета на с.Малко Йонково да се проведе процедура по продажба на
същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на по-добри условия за стопанисване.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Не дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на следния недвижим имот - частна общинска собственост, както следва:
Урегулиран поземлен имот VІ-846 (римско шест тире осемстотин четиридесет и
шест) в квартал 77 (седемдесет и седем) по регулационния план на с. Малко Йонково,

ул. „Христо Ботев”, община Исперих с площ 604 (шестстотин и четири) кв.м и начин на
трайно ползване „Дворно място”, ведно с построената в имота полумасивна сграда със
застроена площ 134 (сто тридесет и четири) кв.м при граници и съседи на имота: север
и запад– УПИ І-846, юг – УПИ ІІ-845 и изток – ул.”Христо Ботев”, съгласно Акт за
частна общинска собственост №2048 от 29.07.2008г., при начална продажна цена в
размер на 4 831,00 (четири хиляди осемстотин тридесет и един) лева, която е
пазарната стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка
от 02.08.2012год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 698,00 (четири хиляди шестстотин
деветдесет и осем) лева, съгласно удостоверение № 6702001666/16.07.2012 год.,
издадено от сектор „Местни данъци и такси” при община Исперих.
ІІ. 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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 102

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 5 и ал.6, чл.38, ал.3 от Закона
за общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество при община Исперих на ОбС-Исперих и
заявление с вх.№ К 1858/18.06.2012 год. от Джанан Родоплу – прокурист на
„Общинска аптека” ЕООД Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Да се учреди право на строеж/ право на пристрояване за разширение на обект
„Дрогерия” на „Общинска аптека” ЕООД - Исперих, представлявано от ДИАНА
ПЕНКОВА МАЛЧЕВА, построена в УПИ І (римско едно) в квартал 193 (сто
деветдесет и три) по плана на гр. Исперих, с начин на трайно ползване на имота – „За
Кооперативен пазар”, съгласно Акт за общинска собственост № 1 от 24.01.2002год. с
площ на обекта 23,00 (двадесет и три ) кв.м. предоставено за стопанисване на
„Общинска аптека” ЕООД с Решение № 155 от 06.10.1997 год. на Общински съвет –
Исперих.
ІІ.Условия на правото на строеж/право на пристрояване:
1. Право на строеж/правото на пристрояване се учредява в южната част на
сградата, посочено в скица № 316/28.06.2012год.
2.Площ на правото на строеж/право на пристрояване в размер на 5,40 (пет цяло
и четиридесет ) кв.м.
3.Срок на отстъпеното право на строеж/право на пристрояване – безсрочно.
4.Начин на отстъпеното право на строеж/право на пристрояване - безвъзмездно.

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. 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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 103

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.39, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата № 5 на ОбС –Исперих; чл.5 от
Наредба № 16 на ОбС– Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на
поземлени имоти, находящи се в с.Малък Поровец да се проведе процедура по
продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на по-добри условия за стопанисване.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва:
1. Поземлен имот № 46913.120.315 (четиридесет и шест хиляди деветстотин
и тринадесет точка сто и двадесет точка триста и петнадесет ), с адрес с.Малък
Поровец,ул. «Васил Левски» № 17,община Исперих, област Разград, с начин на трайно
предназначение УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ
ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ с обща площ 614 (шестотин и четиринадесет) кв.м при
граници и съседи на имота: поземлен имот № 46913.120.50; поземлен имот №
46913.120.656; поземлен имот №46913.120.316 и поземлен имот № 46913.120.360,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4523 от 12.01.2010 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 24.06.2010год., вх.рег.№ 682, том ІІІ, № 45 при начална
продажна тръжна цена в размер на 1 412,00 (хиляда четиристотин и дванадесет)
лева без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от месец юли 2012год.
Данъчната оценка на имота е 1 399,90 (хиляда триста деветдесет и девет цяло и
деветдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 67020008000/23.03.2012год.,
издадено от сектор «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2. Поземлен имот № 46913.120.692 (четиридесет и шест хиляди деветстотин
и тринадесет точка сто и двадесет точка шестотин деветдесет и две), с адрес
с.Малък Поровец,ул. «Янтра» ,община Исперих, област Разград, с начин на трайно
предназначение УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ
ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ с обща площ 1 736 (хиляда седемстотин тридесет и шест )
кв.м при граници и съседи на имота: поземлен имот № 46913.120.636; поземлен имот
№ 46913.120.693; поземлен имот №46913.120.224 и поземлен имот № 46913.120.607,

съгласно Акт за частна общинска собственост № 4571 от 17.03.2010 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 22.03.2010год., вх.рег.№ 254, том 1, № 166 при начална
продажна тръжна цена в размер на 3 993,00 (три хиляди деветстотин деветдесет и
три) лева без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от месец юли 2012год.
Данъчната оценка на имота е 3 624,80 ( три хиляди шестотин двадесет и четири
лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 6702000782/22.03.2012
год., издадено от сектор «Местни данъци и такси» при община Исперих.
3. Поземлен имот № 46913.120.693 (четиридесет и шест хиляди деветстотин
и тринадесет точка сто и двадесет точка шестотин деветдесет и три ), с адрес
с.Малък Поровец,ул. «Янтра» ,община Исперих, област Разград, с начин на трайно
предназначение УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ
ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ с обща площ 1 740 (хиляда седемстотин и четиридесет )
кв.м при граници и съседи на имота: поземлени имоти № 46913.120.692; №
46913.120.636; №46913.120.219; № 46913.120.220; № 46913.120.221 и поземлен имот №
46913.120.224, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4481 от 24.11.2009
год., вписан в Агенцията по вписванията на 02.12.2009год., вх.рег.№ 1952, том 7, № 8
при начална продажна тръжна цена в размер на 4 002,00 (четири хиляди и два)
лева без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от месец юли 2012год.
Данъчната оценка на имота е 3 967,20 ( три хиляди деветстотин шестдесет и седем лева
и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 6702000799/23.03.2012 год.,
издадено от сектор «Местни данъци и такси» при община Исперих.
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. 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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 104

Предвид необходимостта от одобряване на ПУП на поземлен имот и на основание чл.
21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет - Исперих
РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – ПЗ на поземлен имот №
37010.62.31 - с. Китанчево, Стопански двор в графичен вид.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 105

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.4 от ЗОП
Общински съвет - Исперих
РЕШИ :
1. Общински съвет Исперих дава съгласие ЕООД „Общинска аптека” Исперих да
кандидатства за револвиращ кредит в размер до 20 000 лева за срок до 5 години,
при изгодни лихвен процент и месечни вноски.
2. Общински съвет Исперих упълномощва Управителя на ЕООД „ Общинска
аптека” Исперих да сключи договор за револвиращ кредит при условията на т.1
с ТБ „Инвестбанк” АД.
3. 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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 106

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства в партньорство с Община
Попово и Община Разград с проектно предложение „Исперих – Разград – Попово:
„Път на култура и традиции” пред Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2:
„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите II” на стойност до 500 000 лв.
2. Дава съгласие за осигуряването на необходимия собствен финансов принос в
размер до 12 500 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/, представляващи 2,5 % от

максималната стойност на предвидените допустими разходи по проекта в размер на
500 000 лв. или в съответния размер, съгласно Договора за партньорство.
3. Декларира, че включените в проектното предложение задължителни дейности
по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и
изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) ще бъдат
финансирани в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7/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.
РЕШЕНИЕ
№ 107

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за Общинските
бюджети, Общински съвет Исперих,
РЕШИ :
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2012 г.в размер
на 6 898 558 лв., в това число:
за държавни дейности
4 599 592 лв.
за общински дейности
2 298 966 лв.

2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2012 г.в размер
на 5 562 983 лв., в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности
за дофинансиране

3 522 051 лв.
1 850 931 лв.
190 001 лв.

3. Приема разходите за капиталовите вложения към 30.06.2012 г. в размер на
156 899 лв.
в т.число:
за държавни дейности
30816 лв.
за общински дейности
126 083 лв.
4. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет
в размер на
5. Приема разходите за представителни цели на Кмета
на Община Исперих размер на
6.Приема разходите за командировки на кмета
7.Приема разходите за награди
8.Приема разходи за обезщетения и помощи
9.Приема разходите за спортни клубове
10.Приема разходите за религиозни храмове

404 лв.
19657 лв.
8030 лв.
100 лв.
16 980 лв.
21050 лв.
500 лв.

11.Приема отчета на приходите по фонд “Приватизация”
384 лв.
12. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2012 г.
13.Приема приходите по извънбюджетна сметка
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове 7443
2 216 835 лв.
14.Приема разходите по извънбюджетна сметка
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове 7443
992 476 лв.
15.Приема остатъка по набирателна сметка
116 107 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
№ 108

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 и чл. 34, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 79 от АПК предлагаме Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:
1. ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.13, т.8 и т.9 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
2. СЪЗДАВА нова т. 8 на чл. 13 със следното съдържание:
„ т.8 За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно
възнаграждение в размер на 30% от средната брутна работна заплата в общинска
администрация Исперих за последния месец на предходното тримесечие"
3. СЪЗДАВА нова т.9 в чл. 13 от Правилиника за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация със следното съдържание:
„т.9 В съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал.4 от ЗМСМА разходите на общинския
съветник във връзка с дейността му за пътни, за канцеларски материали за
комуникации, за организиране на приемни, за повишаване на квалификацията, за
ползване на експерти , за срещи с избирателите от общината, за ползване на клубни
бази и зали и други ,в реалния им размер, но не повече от 200 /двеста/ лева за месец, се
поемат от общинския бюджет срещу представена лична декларация от общинския
съветник по образец, съгласно приложение №1
Декларациите се подават в звеното по чл. 29 "а" от ЗМСМА до всяко пето
число на месеца, следващ отчетния, а дължимите средства за покриване на
правомерно направените разходи се изплащат ведно с възнаграждението по т. 8 „

4. Разпоредбите на т.2 и т. 3 от настоящото решение влизат в сила от 01.07.2012г.
5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Испери и на
Областния управител в седемдневен срок от приемането му.
6. Решението да се публикува на интернет страницата на Община Исперих;
7. Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд
Разград.
РЕШЕНИЕ
№ 109

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Възлага на кмета на Община Исперих и заместник кметовете да
подготвят ритуалната зала на Община Исперих за провеждане на заседания на
Общински съвет – Исперих.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 110

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих
РЕШИ
1. Възлага на Кмета на Община Исперих на следващото заседание на общински
съвет Исперих да докладва относно дадено разрешение за резитба на дърветата в града
и селата от „ЕОН България” и всички свързани с това дейнсти, както и какви мерки са
взети за почистването от извършената резитба.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ С. Султанова /

