
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №30 /18.07.2013 г 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

       № 233 

С цел подаване на искане за авансово плащане до УО на ОПРР и издаване в 

полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  на 

обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на 

община Исперих „Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции”, 

одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството с Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/001  от 20.02.2013 г. на 

основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.4, т.4.1 и т.4.2 от Договора за безвъзмездна финансова 

помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/001   

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 
 

           1.Упълномощава Кмета на Община Исперих – Бейсим Басри Шукри да издаде 

запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 

развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, платим на 

предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор № 

BG161PO001/3.2-03/2012/001 от 20.02.2013 г.  в размер на 160 208,55  лв. /сто и шестдесет 

хиляди двеста и осем лева и петдесет и пет ст./, представляващи 35 % от максималната 

стойност на безвъзмездната финансова помощ. 

2.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих – 

Бейсим Басри Шукри  и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, 

в четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.   

    

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 234 

С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за 

тяхното закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  

 На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост    

 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 І. Допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при община Исперих за 2013 год., както следва: 

1. В раздел „Продажба на земеделски земи”:  

№ Населено място № на имота Площ на имота 

в дка 

Прод.цена 

1 Гр.Исперих 32874.201.277 26,501 149 466,00 

  ІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

          Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 235 

 

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; 

- изпълнение на Годишната програма за 2013 год. 
 

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 №  32874.201.277 (тридесет и две хиляди осемстотин 

седемдесет и четири точка двеста и едно точка двеста седемдесет и седем ) с начин на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ с площ 26 501 

(двадесет и шест хиляди петстотин и един ) кв.м., по кадастралната карта на 

гр.Исперих, , община Исперих, при граници и съседи: имот № 32874.201.279; имот № 

32874.201.273; имот № 32874.201.280; имот №32874.201.278 и имот №32874.201.121, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5561 от 04.07.2013год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.07.2013год., рег.№ 2247, том 8, № 198. Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 149 466,00 (сто четиридесет 

и девет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) лева, която е пазарната цена, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.06.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 112 051,50 (сто и дванадесет хиляди 

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

оценка  № 6702001709/04.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

2.Поземлен имот №  03472.10.137  (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка десет точка сто тридесет и седем) с начин на трайно ползване НИВА  с площ 

2 824 (две хиляди осемстотин двадесет и четири ) кв.м., по кадастралната карта на 

с.Белинци, местност „Ясак край село”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) 

при граници и съседи: имот № 03472.40.261;  имот  № 03472.10.138; имот № 

03472.10.144; имот №03472.10.131; имот №03472.10.134 и имот № 03472.40.258, 



съгласно Акт за частна общинска собственост № 4233 от 11.09.2012год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 14.09.2012год., рег.№ 2827, том 11, № 163. Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 508,00 (две хиляди 

петстотин и осем) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от  26.06.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 518,90  (петстотин и осемнадесет  лева 

и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702001629/21.06.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

3. Поземлен имот №  03472.10.140  (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка десет точка сто и четиридесет) с начин на трайно ползване НИВА  с площ  

984 (деветстотин осемдесет и четири ) кв.м., по кадастралната карта на с.Белинци, 

местност „Ясак край село”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при 

граници и съседи: имот № 03472.10.141;  имот  № 03472.10.138; имот № 03472.10.139 и 

имот № 03472.40.306, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4235 от 

11.09.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на 14.09.2012год., рег.№ 2823, том 

11, № 159. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

864,00 (осемстотин шестдесет и четири) лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от  26.06.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 166,30  (сто шестдесет и шест  лева и 

тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702001630/21.06.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

4. Поземлен имот №  03472.10.262  (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка десет точка двеста шестдесет и две) с начин на трайно ползване НИВА  с 

площ 2 591 (две хиляди петстотин деветдесет и един ) кв.м., по кадастралната карта на 

с.Белинци, местност „Ясак край село”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) 

при граници и съседи: имот № 03472.10.264;  имот  № 03472.10.154; имот № 

03472.10.263; имот №03472.10.66 и имот № 03472.10.261, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 4247 от 11.09.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на 

14.09.2012год., рег.№ 2830, том 11, № 166. Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 2 401,00 (две хиляди четиристотин и един) лева, 

която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

26.06.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 399,90 (триста деветдесет и девет лева 

и деветдесет стотинки )  лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702001631/21.06.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

5. Поземлен имот №  03472.290.20  (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка двеста и деветдесет точка двадесет) с начин на трайно ползване НИВА  с 

площ 965 (деветстотин шестдесет и пет ) кв.м., по кадастралната карта на с.Белинци, 

местност „Ясак край село”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при 

граници и съседи: имот № 03472.40.27;  имот  № 03472.290.19; имот № 03472.290.17; 

имот №03472.290.21 и имот № 03472.40.26, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 4272 от 19.01.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на 

23.01.2012год., рег.№ 143, том 1, № 127. Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 840,00 (осемстотин и четиридесет) лева, която е 



пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

26.06.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 163,10 (сто шестдесет и три лева и 

десет стотинки )  лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702001632/21.06.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

6. Поземлен имот №  03472.35.1  (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка тридесет и пет точка едно) с начин на трайно ползване НИВА  с площ 3 721 

(три хиляди седемстотин двадесет и един ) кв.м., по кадастралната карта на с.Белинци, 

местност „Ясак край село”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при 

граници и съседи: имот № 03472.40.1;  имот  № 03472.40.91; имот № 03472.35.3; имот 

№03472.35.2; имот № 03472.30.24; имот № 03472.30.13 и имот № 03472.30.26, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 4284 от 05.11.2012год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 13.11.2012год., рег.№ 3417, том 14, № 23. Продажбата да се извърши 

при начална продажна тръжна цена в размер на 3 305,00 (три хиляди триста и пет) лева, 

която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

28.06.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 683,70 (шестстотин осемдесет и три 

лева и седемдесет стотинки )  лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702001633/21.06.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

7. Поземлен имот №  03472.35.4  (нула три хиляди четиристотин седемдесет и 

две точка тридесет и пет точка четири) с начин на трайно ползване НИВА  с площ 2 678 

(две хиляди шестстотин седемдесет и осем ) кв.м., по кадастралната карта на с.Белинци, 

местност „Ясак край село”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при 

граници и съседи: имот № 03472.35.3;  имот  № 03472.40.2; имот № 03472.35.5; имот 

№03472.30.24 и имот № 03472.35.2, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

4275 от 06.11.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на 21.11.2012год., рег.№ 

3544, том 14, № 124. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в 

размер на 2 378,00 (две хиляди триста седемдесет и осем) лева, която е пазарната цена, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  28.06.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 452,70 (четиристотин петдесет и два 

лева и седемдесет стотинки )  лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702001634/21.06.2013год. на отдел 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. 

 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

      № 236 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл. 2, ал. 1, т. 5 и чл. 5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

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

движими вещи- частна общинска собственост, както следва: 

1. BMW X6X Drive 35D – лек автомобил при начална продажна цена в размер 

на 69 999,60 ( шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева 

и шестдесет стотинки) лева. (Освободена доставка по чл.50, ал.1, т.2 от 

ЗДДС) 
2. УАЗ 3962-01 ДКН РР 90 26 АК при начална продажна цена в размер на 

2000,00 (две хиляди) лева без ДДС. 

3. УАЗ 3962-01 ДКН РР 89 94 АК при начална продажна цена в размер на 

2000,00 (две хиляди ) лева без ДДС. 

 ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок след влизане в сила 

на решението да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 
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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 237 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ; чл.8, ал.2 и ал.4 

от Закона за общинската собственост ,чл.70,  ал.1  от  Наредба № 5 на ОбС – Исперих  с 

цел: 

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
І.Отдаване под наем за срок от 1 (една) селскостопанска година. 

1. Определя земеделските земи от Общински поземлен фонд на територията на 

община Исперих по населени места, местности, категории, площи и годишни наемни 

цени , както следва: 

 
№ Землище Вид 

/категория 

местност № на 

имота 

Площ 

дка 

АОС Наем.це

на за дка 

1. С.Белинци Нива/трета Айналъ 03472.28.1

7 

40,00 4324 25 лв. 

2. С.Бърдоква Нива/трета Воденичарски 000036 200,205 1317 25 лв. 



път 

3. С.Делчево Нива / трета Фератлар - къшла 018033 4,498 1215 25 лв. 

4. С.Делчево Нива / трета Мандаколак 011023 9,000 1216 25 лв. 

5. С.Делчево Нива / пета Каршъкелеме 026074 13,000 1217 19 лв. 

6. С.Делчево Нива / десета Дюздаа 026078 7,001 1218 19 лв. 

7. С.Конево Нива 

/четвърта 

Волнонски път 057014 5,499 1242 22 лв. 

8. С.Конево Нива/ 

четвърта 

Ливадите 006002 214,675  4225 22 лв. 

9. С.Къпиновци Нива/трета Кулак 011013 46,998 4227 25 лв. 

10 С.Китанчево Нива /трета Арпалък 37010.7.15 16,847 4310 25 лв. 

11 С.Печеница Нива / трета Канараюстю 025067 15,352 1244 25 лв. 

12 С.Лудогорци Нива /трета Катълъ 010001 50,916 1318 25 лв. 

13 С.Лудогорци Нива / трета Катълъ 009040 68,501 4226 25 лв. 

14 С.Лъвино Нива/ трета Дьонлюк 014001 315,116 1316 25 лв. 

15 С.Малък 

Поровец 

Нива / трета Голям Юседжик 037015 6,693 1246 25 лв. 

16 С.Малък 

Поровец 

Нива / втора Лъката 103006 4,150 1247 28 лв. 

17 С.Малък 

Поровец 

Нива / трета Малък юседжик 034008 19,646 1248 25 лв. 

18 С.Подайва Нива / трета Есенлер 053028 9,112 5388 25 лв. 

19 С.Подайва Нива /трета Есенлер 053027 3,881 5389 25 лв. 

20 С.Подайва Нива / трета Есенлер 053015 2,300 1254 25 лв. 

21 С.Подайва Нива / пета Пещера 001001 473,522 1315 19 лв. 

22 С.Подайва Др.селскост. 

тер-я трета 

Есенлер 053023 2,405 4955 25 лв. 

23 С.Подайва Др.селскост. 

тер-я трета 

Есенлер 053022 1,597 4954 25 лв. 

24 С.Подайва Нива / трета Тетерлик юстю 025033 13,697 5075 25 лв. 

25 С.Подайва Др.стоп.терен 

трета 

Есенлер 053008 4,000 1470 25 лв. 

26 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Юседжик 013028 2,397 1263 25 лв. 

27 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Камата 017005 1,399 1264 25 лв. 

28 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Ат йолу 019035 3,748 1265 25 лв. 

29 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Ат йолу 019037 1,601 1266 25 лв. 

30 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Даа бостан 023001 2,139 1267 25 лв. 

31 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Сакарджа 035048 2,020 1271 25 лв. 

32 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Коджа екинлик 038033 4,343 1273 25 лв. 

33 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Карши авул 039029 1,917 1275 25 лв. 

34 С.Голям 

Поровец 

Нива / трета Коджа къшла 000100 4,599 4308 25 лв. 

35 С.Голям 

Поровец 

Затревена 

Нива / трета 

Карши авул 000097 4,331 1262 25 лв. 

36 С.Голям Нива / трета  Камата 017009 17,744 1261 25 лв. 



Поровец 

37 С.Райнино Нива / втора Летище 015018 8,313 1222 28 лв. 

38 С.Райнино Нива / втора Големия екинлик 008023 10,004 1223 28 лв. 

39 С.Райнино Нива / втора Ирихисар 003023 5,480 1224 28 лв. 

40 С.Райнино Нива  

четвърта 

Лястовичката 001006 26,209 1225 22 лв. 

41 С.Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.51 3,542 4316 19 лв. 

42 С.Свещари Нива / трета Сърта 65650.20.4

0 

1,724 4317 25 лв. 

43 С.Свещари Лозе / пета Лозята 65650.18.7

4 

12,015 4318 19 лв. 

 

44 

С.Свещари Нива / пета Бобатарласъ 65650.17.6 31,479 4319 19 лв. 

45 С.Свещари Нива / 

четвърта 

Юртлука 65650.15.2

5 

6,400 4320 22 лв. 

46 С.Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.30 1,005 4321 19 лв. 

47 С.Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.18 5,690 4323 19 лв. 

48 С.Свещари Нива / пета Баладжалък 65650.3.48 12,621 4380 19 лв. 

49 С.Свещари Нива / пета Сърта 65650.20.4

1 

12,997 4381 19 лв. 

50 С.Тодорово Нива/трета Мехмедгьолджук 020010 53,767 5359 25 лв. 

51 С.Тодорово Нива/трета Алтън блок 003038 2,695 5360 25 лв. 

52 С.Яким 

Груево 

Нива / 

четвърта 

Дерелик 012003 12,625 1249 22 лв. 

53 С.Яким 

Груево 

Нива / 

четвърта 

Юртлук 029002 11,494 1250 22 лв. 

  
2. Определя следните условия за отдаване на земите от Общински поземлен 

фонд по т.І, както следва: 

2.1.Земите да се отдават под наем без търг или конкурс на заинтересовани   лица 

с постоянно местоживеене в населеното място от кмета на община Исперих след 

съгласуване на молбите от желаещите лица с кмета на населеното място, като 

предимство имат безимотни и малоимотни. 

2.2.Договорите за наем да се сключват за 1 (една) селскостопанска година, като 

годишния наем да се внесе до 30 октомври на текущата селскостопанска година  от 

кмета на населеното място .  

2.3.Наемателите нямат право да отдават наетата земя на трети лица. При 

установено неизпълнение на това условие договора се прекратява и земята се отнема. 

2.4. При необходимост кметът на община Исперих може да актуализира 

наемната цена до 30 септември на текущата селскостопанска година с допълнително 

споразумение. 

 

 ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ 

селскостопански години на следните земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

територията на Община Исперих по населени места, местности, категории, площи и 

годишни наемни цени, както следва: 

 

1. С.Вазово Овощ.градина  

пета 

Ени 

Екинлик 

10015.8.42 9,000 4311 19 лв. 

2. С.Вазово Изост.орна 

земя пета 

Ени 

Екинлик 

10015.9.60 29,019 4312 19 лв. 



3. С.Вазово Овощ.градина  

пета 

Ени 

Екинлик 

10015.9.26 29,372 4313 19 лв. 

4. С.Вазово Овощ.градина  

пета 

Ени 

Екинлик 

10015.9.20 9,709 4314 19 лв. 

5. С.Вазово Нива/ трета Ени 

Екинлик 

10015.9.30 36,001 4315 19 лв. 

 

ІІІ.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) 

селскостопански години на следните земеделски земи от Общински поземлен фонд , 

както следва: 

  
1. Гр.Исперих Нива / втора Дере алан 039011 23,433 1219 28 лв. 

2. Гр.Исперих Нива / трета Пунар екинлик 032065 5,242 1220 25 лв. 

3. Гр.Исперих Нива / трета Занач 018101 3,000 1221 25 лв. 

4. Гр.Исперих Др.тр.насажд

ения / втора 

Коджа екинлик 028037 5,870 1496 28 лв. 

5. С.Лъвино Нива / трета Джинавлу 024061 18,247 1240 25 лв. 

6. С.Йонково Др.селскост. 

тер-я трета 

Дюдюклюорман 000048 2,709 5440 25 лв. 

 

ІV. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията  и в двумесечен 

срок от влизане в сила на настоящото решение да организира и проведе публичен търг 

с явно наддаване. 

 

 V. Възлага на кметовете по населени места в община Исперих да следят за 

състоянието и ползването на земеделските земи от Общински поземлен фонд, както и 

за изпълнението на настоящото решение на ОбС – Исперих. 

 

VІ. Кмета на община Исперих да представи в ОбС Исперих поименен списък на 

упълномощените лицата чрез, които  кмета на съотевтното населеното място  и кмета 

на община Исперих  сключват договор за отдаване под наем на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд 

 

VІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и 

областния 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 – Разград по реда на Административно – процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 238 

 

С цел набелязване на бъдещи действия за изпълнение на Плана за действие за 

прилагане на Протокол за намерения за социално-икономическо, научно-

техническо и културно сътрудничество между Орловска област и Област Разград 

и на основание чл.20 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 
 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява Плана за действие за прилагане на Протокол за намерения за 

социално-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество 

между Орловска област и Област Разград и приема направените от Кмета 

на Община Исперих конкретни предложения по проекта на плана. 

2. На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 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 пред Административен съд Разград, 

в четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.   

    
Р Е Ш Е Н И Е 

      № 239 

 

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – Парцеларен план на поземл. 

имот № 46913.5.1, ЕКАТТЕ 46913,  - Землище Малък Поровец общ. Исперих, обл. 

Разград,  и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  

 РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – Парцеларен план на поземл. имот№ 

46913.5.1, ЕКАТТЕ 46913,  - Землище Малък Поровец общ. Исперих, обл. Разград,    

          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 приемането му.  

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-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: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 

 


