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

ПРОТОКОЛ №18 /26.10.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№112
На основаниечл. 21,ал.2 и във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА

Общински съвет – Исперих
РЕШИ
1. Отменя разпоредбата на чл.40, ал.4 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Исперих за мандат 2011-2015г.
2. Отменя текста на т.3 от чл.62, ал.3 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Исперих за мандат 2011-2015г., като вместо нея създава нова
т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих за
мандат 2011-2015г. със следното съдържание:
т.3 „Саморъчно изписване на имената, отбелязване на вота „ЗА”, „ПРОТИВ”
или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и подпис;”
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
№113

С цел осъществяване на качествено образование и с оглед на наличния брой ученици в
някои общински училища в община Исперих, и необходимостта от функциониране на
паралелки с брой ученици под минималния норматив на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 на
МОМН от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единни разходни стандарти / 1355 лева/ за съответната
дейност, разпределени по училища както следва:
1.1. ОУ “Отец Паисий” с.Подайва – 271лева / 1 ученик по 20% от 1355 лева/
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Вазово - 2981 лева /11 ученика по 20 % от1355 лв./
ОУ “Васил Левски” с.Тодорово - 10840 лева /40 ученика по 20% от 1355 лв./
ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево - 8401 лева /31 ученика по 20% от 1355 лева/
ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци - 2168 лева /8 ученика по 20% от 1355 лева/

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 24661,00 лева
/двадесет и четири хиляди шестотин шестдесет и един лева/
2. При промяна на единните разходни стандарти да бъде направена съответната
актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес.
3. Утвърждава на паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната
2012/2013 година, както следва:
ОУ “Отец Паисий” с.Подайва
VІ б клас

17 ученика

маломерна паралелка

ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Вазово
І клас
ІІ клас
VІ клас
VІІІ клас

12 ученика
14 ученика
15 ученика
16 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ “Васил Левски” с.Тодорово
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас

11 ученика
10 ученика
10 ученика
10 ученика
12 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

VІІ клас
VІІІ клас

12 ученика
15 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

13 ученика
маломерна паралелка
нулев клас
13 ученика
маломерна паралелка
14 ученика
маломерна паралелка
12 ученика
маломерна паралелка
13 ученика
маломерна паралелка
14 ученика
маломерна паралелка
10 ученика
маломерна паралелка

ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци
VІІІ клас

10 ученика

маломерна паралелка

ОБЩ БРОЙ МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ : 20
от тях :
самостоятелни класове 20
4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.
5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№114

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Да бъде пререгистрирано доброволното формирование на територията на община
Исперих с численост до 25 доброволци.
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
№115

С цел кандидатстване на Община Исперих с инвестиционен проект за
„Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора
и хора с увреждания” към Стратегия за местно развитие – Исперих по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - „Качествени и
достъпни услуги за местния бизнес и населението на територията на МИГ Исперих”, на
основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.38, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие и чл.15, ал.5 от Наредба № 25/ 29.07.2008г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Актуализира Програма за реализиране на Плана за развитие на Община
Исперих за периода 2007-2013г. като в Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот
на населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел
2.2.Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура.
Развитие на социалната интеграция и социалните услуги, Подцел 2.2.1.Подобряване на
общинския сграден фонд и ремонт на социалната инфраструктура (учебни, здравни,
социални заведения, читалища), Дейност „Здравеопазване и социални дейности”, точка
2.2.1.21 „Клуб на пенсионера І гр. Исперих – ремонт покрив и вътрешен ремонт,
платформа за достъп на хора с увреждания” се редактира в „Изграждане на център за
отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания”, а
точка 2.2.1.22 „Клуб на пенсионера ІІ гр. Исперих – вътрешен ремонт, платформа за
достъп на хора с увреждания” се отменя.
2. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№116

С цел кандидатстване на Община Исперих с инвестиционен проект „Изграждане на
център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с
увреждания” към Стратегия за местно развитие – Исперих по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” - „Качествени и достъпни
услуги за местния бизнес и населението на територията на МИГ Исперих”, на
основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.5 от Наредба № 25/ 29.07.2008г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Инвестиционен проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и
социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” съответства на
Приоритет
ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на общината, подобряване средата
и условията на труд и живот, Цел 2.2.Изграждане на нова и рехабилитация на
съществуващата социална инфраструктура. Развитие на социалната интеграция и
социалните услуги, Подцел 2.2.1.Подобряване на общинския сграден фонд и ремонт на
социалната инфраструктура (учебни, здравни, социални заведения, читалища), Дейност
„Здравеопазване и социални дейности”, точка 2.2.1.21 от Програма за реализиране на
Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г.
2.Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора
и хора с увреждания” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към
Стратегия за местно развитие – Исперих по мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони” - „Качествени и достъпни услуги за местния бизнес
и населението на територията на МИГ Исперих”, в размер до 390 000 лв. без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме необходимото за
кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на център за отдих, свободно
време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” към Стратегия за
местно развитие – Исперих по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” - „Качествени и достъпни услуги за местния бизнес и
населението на територията на МИГ Исперих”.
4.Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№117

С цел кандидатстване на Община Исперих с инвестиционен проект
„Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих” към Стратегия за
местно развитие – Исперих по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места”- „Привлекателна жизнена среда – витални селища, зелена територия”, на
основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба № 24/ 29.07.2008г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1.Инвестиционен проект „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр.
Исперих” съответства на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на
населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел
2.3.Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, Подцел
2.3.3.Подобряване на състоянието на градската среда, спортната инфраструктура, зони
за отдих на населението на общината и обредни места, точка 2.3.3.4 от Програма за
реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г.
2.Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за местно развитие – Исперих по мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места” - „Привлекателна жизнена среда –
витални селища, зелена територия”, в размер до 390 000 лв. без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме необходимото за
кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и благоустрояване на
градски парк, гр. Исперих” към Стратегия за местно развитие – Исперих по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” - „Привлекателна жизнена среда –
витални селища, зелена територия”.
4.Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

РЕШЕНИЕ
№ 118

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН
Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Приема за сведение отчета за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на община
Исперих за 2011 година.
2. Настоящето 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 пред Административен съд –
Разград по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от
обявяването му.

РЕШЕНИЕ
№ 119

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих” ЕООД да кандидатства с проектно предложение
по схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2007 г. – 2013 г.”
2.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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 120

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
проявения интерес за закупуване на поземлени имоти 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 № 013017 (нула тринадесет нула седемнадесет) с начин на
трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 7,693 (седем
цяло шестстотин деветдесет и три) дка, находящ се в гр.Исперих, местност „Мезар
Къшла”, община Исперих, категория на земята ІХ (девета) при граници и съседи: имот
№ 000092-производствен терен; имот № 000047 –пасище с храсти; имот №000060-друга
селищна територия и имот №390004 – стопански двор, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 4938 от 12.09.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на
17.09.2012год., рег.№2872, том 12, № 5. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 800.00 лева на декар.
Данъчната оценка на имота е в размер на 221,20 (двеста двадесет и един лев и
двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702002147/03.09.2012год. на отдел МДТ при община Исперих.
2.Поземлен имот № 010240 (нула десет двеста и четиридесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 6,804 (шест цяло осемстотин и четири ) дка, находящ се в

с.Подайва, местност „Мезарлък”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при
граници и съседи: имот № 010241- нива; имот № 000028 –пасище, мера; имот
№010235- нива, имот № 010236 – нива и имот №010239 – нива, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 3225 от 12.09.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на
17.09.2012год., рег.№2875, том 12, № 8. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 800.00 лева на декар.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 150,40 (хиляда сто и петдесет лева и
четиридесет
стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702002162/04.09.2012год. на отдел МДТ при община Исперих.
3.Поземлен имот № 130002 (сто и тридесет нула нула две) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 11,277 (единадесет цяло двеста седемдесет и седем) дка,
находящ се в с.Подайва, местност „Джибер Юртлу ”, община Исперих, категория на
земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 130001- нива; имот № 130006 – нива;
имот № 130003- нива, имот № 000120 – полски път и имот № 000585 – полски път ,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 3263 от 12.09.2012год., вписан в
Агенцията по вписванията на 17.09.2012год., рег.№2878, том 12, № 11. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 800.00 лева на декар.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 740,00 (хиляда седемстотин и
четиридесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702002164/04.09.2012год. на отдел МДТ при община Исперих.
4.Поземлен имот № 032001 (нула тридесет и две нула нула едно ) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 7,677 (седем цяло шестстотин седемдесет и седем)
дка, находящ се в с.Подайва, местност „Иб Чаир ”, община Исперих, категория на
земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 032027- нива; имот № 032026 –
полски път ; имот № 000518- полски път и имот № 000164 – пасище,мера , съгласно
Акт за частна общинска собственост № 3167 от 12.09.2012год., вписан в Агенцията по
вписванията на 17.09.2012год., рег.№2874, том 12, № 7. Продажбата да се извърши при
начална продажна тръжна цена в размер на 800.00 лева на декар.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 015,70 (хиляда и петнадесет лева и
седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702002163/04.09.2012год. на отдел МДТ при община Исперих.
5.Поземлен имот № 025034 (нула двадесет и пет нула тридесет и четири) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 4,000 (четири ) дка, находящ се в с.Подайва,
местност „Тетерлик Юстю”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при
граници и съседи: имот № 025033- нива; имот № 025011 – нива ; имот № 000509полски път; имот № 000585 – полски път и имот № 025013 – нива , съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5074 от 13.02.2012год., вписан в Агенцията по
вписванията на 17.02.2012год., рег.№447, том 2, № 186. Продажбата да се извърши при
начална продажна тръжна цена в размер на 800.00 лева на декар.
Данъчната оценка на имота е в размер на 617,40 (шестстотин и седемнадесет
лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702002168/04.09.2012год. на звено МДТ 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
№ 121

С цел отреждане на територии за ниви и определяне предназначение на
земеделски земи съобразно начина им на ползване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА; чл. 25 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи; чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 45и от
ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І.Дава съгласие за промяна статута на следните поземлени имоти:
1.Поземлен имот № 000064 (нула нула нула нула шестдесет и четири)
по
земеразделителния план на с.Делчево, община Исперих, област Разград, местност ”
Фератларкъшла” с площ 16,737 дка, с начин на трайно ползване Пасище, мера, десета
категория на земята, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2400 от
06.03.2009 год.
2. Поземлен имот № 025111 (нула двадесет и пет сто и единадесет) по плана за
земеразделяне на с.Лудогорци, с начин на трайно ползване Пасище, мера, с площ 0,962
дка и категория на земята Трета, актуван с Акт за публична общинска собственост
№2445 от 06.03.2009год.
3.Поземлен имот № 020061 (нула двадесет нула шестдесет и едно) по плана за
земеразделяне на с.Лудогорци, с начин на трайно ползване Пасище с храсти, с площ
11,899 дка и категория на земята Трета, актуван с Акт за публична общинска
собственост №2450 от 06.03.2009год.
4. Поземлен имот № 025115 (нула двадесет и пет сто и петнадесет) по плана за
земеразделяне на с.Лудогорци, с начин на трайно ползване Пасище,мера, с площ 5,614
дка и категория на земята Трета, актуван с Акт за публична общинска собственост
№2446 от 06.03.2009год.
5.Поземлен имот № 018020 (нула осемнадесет нула двадесет) по плана за
земеразделяне на с.Лудогорци, с начин на трайно ползване Пасище с храсти, с площ
9,297 дка и категория на земята Втора, актуван с Акт за публична общинска
собственост №2452 от 06.03.2009год.
от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ІІ.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите по
т.І , както следва:
1. Поземлен имот № 000064 от „Пасище, мера” в „Изоставена нива”

2. Поземлен имот № 025111 от „Пасище, мера” в „Нива”
3.Поземлен имот № 020061 от „Пасище с храсти” в „Нива”
4. Поземлен имот № 025115 от „Пасище, мера” в „Нива”
5. Поземлен имот № 018020 от „Пасище с храсти ” в „Нива”
при спазване изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за
устройство на територията.
ІІІ. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна
предназначението на имотите 3 (три) месеца от влизане в сила на настоящото решение.
ІV. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение.
V.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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 122

С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на община
Исперих и осигуряване на приходи и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112,
ал.1, чл.113 и чл. 114 от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.1 и чл.50, т.4 от Наредбата за
условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървестни
горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Допълва Годишния план за ползване на дървесина за 2012год., утвърден с
Решение № 352 по Протокол № 60 от 26.08.2011год. на Общински съвет – Исперих с
подотдел 67 – в имот № 000120 в землището на с.Йонково с Акт за общинска
собственост № 1777 от 27.03.2007 год.
ІІ.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – общинска собственост по обекти, както следва:
1. Обект № 1 с подотдели: 77 – б, 67 – в, 36 – а 1, 36 – ч и 36 – щ на територията
на ДГС „Сеслав” район Исперих.
2. Обект № 2 с подотдели: 168 –в, 72 – е, 72 – а, 72 – б, 42 – а 1 и 42 – б 1 на
територията на ДГС „Сеслав” район Исперих.
ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
2.Начални цени по обекти:

- за обект № 1 – 93 700 (деветдесет и три хиляди и седемстотин) лева без ДДС.
- за обект № 2 – 92 000 (деветдесет и две хиляди) лева без ДДС.
3.Стъпка за наддаване по обекти в размер на 5% от началната цена:
- за обект № 1 – 4 685 (четири хиляди шестстотин осемдесет и пет) лева;
- за обект № 2 – 4 600 (четири хиляди и шестстотин ) лева
4.Гаранция за участие по обекти в размер на 10% от началната цена:
- за обект № 1 – 9 370 (девет хиляди триста и седемдесет) лева без ДДС;
- за обект № 2 – 9 200 (девет хиляди и двеста) лева без ДДС.
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 20% от достигнатата
стойност за продажба на стоящата дървесина на корен.
ІV. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение и чл.52, ал.1, от. чл.54 до чл.65
от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървестни горски продукти.
V. 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
№123

На основание чл.21, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.9, ал.1, т.6 от
Наредба № 10 на Общински съвет-Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Удължава срока на Договора за управление на „Лудогорска слава” ЕООД
гр.Исперих подписан между Кмета на общината и Дауд Себайдин Ибрям за срок до
31.01.2013 година , считано от 29.08.2012 година.
2. Задължава Кмета на общината и управителя на "Лудогорска слава" ЕООД гр.
Исперих да представят концепция за продажба или оптимизация на дружеството.
3.Настоящето решение да се връчи 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 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№124

Предвид необходимостта за предварително съгласие за трасетата за прекарване на
подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Делта
инженеринг – Самир Ахмед”, гр. Русе в землищата на с. Китанчево, с. Тодорово, с.
Средоселци, с. Делчево, с. Печеница, с. Подайва, с. Духовец и с. Белинци в общин
Исперих през общински поземлени имоти и на основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА,
чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ
Общински съвет – Исперих РЕШИ :
1. Дава предварително съгласие за трасетата за прекарване на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Делта инженеринг – Самир Ахмед”,
гр. Русе в землищата на с. Китанчево, с. Тодорово, с. Средоселци, с. Делчево, с.
Печеница, с. Подайва, с. Духовец и с. Белинци в община Исперих през общински
поземлени имоти:
• 3.14; 9.21; 19.12; 18.10; 17.11; 16.5; 30.14; 45.16; 46.2; 51.2—полски
пътища в землище с.Китанчево
• 000096; 000115; 100018; 000040; 000057; 000124; 000125—полски пътища
в землище с.Тодорово
• 000052; 000048; 000054; 000053; 000095; 000064—полски пътища в
землище с.Средоселци
• 000022; 00531; 000532; 000183; 000533—полски пътища в землище
с.Подайва
• 27.32; 25.24; 10.301; 17.18; 100.8; 100.9; 19.35; 19.34; 18.26- полски
пътища в землище с.Белинци
• 100.3—пасище в землище с.Белинци
• 40.7; 29.12; 47.67; 10.387—полски пътища в землище с. Духовец
• 29.10—местен път в землище с. Духовец
• 000008; 011028; 011029—полски пътища в землище с. Печеница
• 000011—местен път в землище с. Печеница
• 000003; 000009; 000012; 000017—полски пътища в землище с. Делчево
за утвърждаването им от Комисията за земеделски земи при Министерство на
земеделието и храните.
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
№125

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих РЕШИ :
1. Възлага на кмета на Община Исперих да представи до следващото заседание
на Общински съвет Исперих поименен списък на вътрешни одитори за извършване на
независим одит на Дом за деца „Лудогорие” гр. Исперих”.
2. Настоящето решение да се връчи 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 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс
РЕШЕНИЕ
№126

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих РЕШИ :
1. Задължава кмета на община Исперих да представи отчет пред Общински
съвет Исперих за извършените командировачни разходи и получени средства от датата
на встъпване в длъжност до 31.10.2012 година.

2. Настоящето решение да се връчи 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 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс
РЕШЕНИЕ
№127

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет – Исперих РЕШИ :
1. Задължава кмета на Община Исперих да представи информация пред Общински
съвет Исперих за извършените действия по осъществяване на проекта „Воден цикъл” от
датата на сключване на договора до настоящия момент.
2. Настоящето решение да се връчи 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 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс
Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ С. Султанова

