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

ПРОТОКОЛ №37 от 28.01.2014 г.
РЕШЕНИЕ

№ 309
С цел осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Исперих и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално
подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема актуализиран Годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Исперих за 2014 г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави актуализиран Годишен
план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2014 г. на
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане чрез Региона
дирекция социално подпомагане в 14 дневен срок от неговото приемане.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7 дневен срок от приемането му
съгласно чл. 22 от ЗМСМА.
4. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 310
С цел кандидатстване на СНЦ Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”
с.Свещари за безвъзмездно финансово подпомагане 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” от Стратегия за
местно развитие на МИГ - Исперих с проектно предложение „Интерактивен център за
предоставяне на културни услуги „Свещоливница” в с.Свещари”, на основание чл.15,
ал.6 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 год., както и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА

Общински съвет Исперих
Р Е Ш И:
1. Дейностите по проект „Интерактивен център за предоставяне на културни
услуги „Свещоливница” в с.Свещари” съответстват на:
Приоритет І – “Балансирано и устойчиво местно икономическо развитие на
основата на традиционни и ресурснообезпечени отрасли и внедряването на нови
производства”.
Цел 1.3. – “Подобряване на туристическия потенциал на общината и развитие на
туризма”.
Дейност 1.3.2. – “Развитие на нови туристически услуги и туристическа
анимация”
от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за
периода 2007-2013г.
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

№ 311
С цел подобряване и повишаване на комфорта на обитаване на обществени
сгради и постигане на нормативно определени параметри на средата за отопление и
осветление, чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и
на основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Закона за енергийна
ефективност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема План за енергийна ефективност 2014-2016г. на община Исперих
2. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящето решение подлежат на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването им пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 312
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската
собственост и съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество при община Исперих
Общински съвет Исперих
РЕШИ

1. Приема отчета на състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление през 2013г.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането им.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 313
За целесъобразното стопанисване на общинския жилищен фонд на община
Исперих, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона
за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 13 за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на
общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Определя предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските
жилища в групи, както следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди.

№
1.

АОС

29/14.03.
2002 г.
2. 80/19.03.
2002г.
3. 24/31.01.
2002 г.
4. 5/25.01.
2002 г.
5. 20/31.01.
2002 г.
6. 37/14.03.
2002 г.
7. 9/30.01.
2002 г.
8. 958/20.01.
2003г.
9. 39/14.03.
2002 г.
10. 22/31.01.
2002 г.
11. 40/14.03.

Адрес
ЖК»В.Априлов»,бл.1,вх.Д,ет.6, ап.22

Вид на
жилището
гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.А,ет.5, ап.19

гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.2, ап. 5

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.5, ап.13

2-стаен

Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.А,ет.3, ап.8

гарсониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет.5, ап.19

боксониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.4, ап.35

боксониера

ЖК»В.Априлов»,бл.13,вх.А,ет.1,ап.3

гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.5,ап.14

гарсониера

Ул.»В.Левски»,бл.»Ливний»,ап.3

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.3, ап.8

гарсониера

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

№
1.

№
1.

№
1.
2.
3.

2002г.
23/31.01.
2002 г.
16/31.01.
2002 г.
45/14.03.
2002г.
36/14.03.
2002 г.
13/30.01
2002 г.
12/30.01.
2002 г.
1938/26.03.
2008 г.
3/24.01.
2002 г.
1899/21.02.
2008 г.
6/25.01.
2002 г.
21/31.01.
2002 г.

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Б,ет.3, ап.8

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.5, ап.16

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.7,вх.Г,ет.1, ап.2

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.14,вх.В, ет.5, ап.14

2-стаен

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 5, ап.18

гарсониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет. 3, ап.31

боксониера

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 ап.17

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, ет.1, ап.2

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.1, ап.3

3-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, ет.5, ап.15

3-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.7,ап.27

гарсониера

2.Жилища за продажба чрез публичен търг
АОС
Адрес
1683/26.09.
2006 г.

С.Лудогорци, «Витоша» № 7

3.Жилища за продажба на наематели, настанени по
административен ред
АОС
Адрес
8/25.01.
2002 г.

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 4, ап.15

4. Ведомствени жилища
АОС
33/14.03.
2002 г.
41/14.03.
2002г.
18/31.01.

Адрес

Вид на
жилището
къща

Вид на
жилището
боксониера

Ул.»В.Левски»,бл.»Плиска»,вх.В, ап.5

Вид на
жилището
гарсониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.3,вх.Б,ет.5,ап.28

2-стаен

Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.Б,ет.4,ап.26

гарсониера

4.
5.

№
1.

2002 г.
14/30.01.
2002 г.
11/30.01.
2002 г.

Ул.»Хан Аспарух», бл.2, вх.А, ет.5,ап.21

боксониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.5, ап.39

боксониера

5.Наблюдавано жилище.
АОС
7/25.01.
2002 г.

Адрес

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Д,ет.6 ап.13

Вид на
жилището
2-стаен

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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 314
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 4 , ал. 1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 година.
2. Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2014 година да бъде публикувана на Интернет – страницата на Община Исперих.
3. 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 четиринадесет дневен срок пред
Административен съд Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 315
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя
имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно описи 1 и 2, неразделна
част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, буря,
ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо съединение,

смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и злоумишлени
действия на трети лица и други природни бедствия.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по
описи 1 и 2.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение.
IІІ. 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 Административно процесуалния кодекс
РЕШЕНИЕ

№ 316
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал1, 2, 3, 6 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл.2, ал.2, т.6 от Наредбата №16 на ОбС - Исперих за
провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под
наем и разпореждане с общинско имущество при община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Да се отдадат под наем без провеждане на търг или конкурс имоти частна и
публична общинска собственост за здравни дейности за извършване на извънболнична
и дентална индивидуална първична помощ на лекари и стоматолози, които имат
сключени договори със Здравната каса, по населени места както следва:
1. Масивна триетажна сграда /Стоматологична поликлиника/ със РЗП 588 кв.м.,
находяща се в кв.67, парцел ІІ по плана на гр.Исперих, ул.”Вежен” със АЧОС
82/19.03.2002 г. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна цена съгласно
Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне на начални
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.6 от Закона за лечебните заведения.
2. Поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно ползване Комплекс за
здравеопазване- едноетажна сграда със застроена площ 66 кв.м. по кадастралната карта
на с.Белинци, ул.”К.Методий”№13, съгласно АОС 4598/08.07.2010 г. Срок за отдаване
под наем – 5 години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС
Исперих- тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под
наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от
Закона за лечебните заведения.

3. Сглобяема постройка с начин на трайно ползване Здравен дом със ЗП 43 кв.м.
построена в поземлен имот №10015.111.324 по кадастралната карта на с.Вазово,
ул.”Лом”, съгласно АЧОС 4676/16.08.2010 г. Срок за отдаване под наем – 5 години.
Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м.
реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
4. Едноетажна масивна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом със ЗП
73,00 кв.м. построена в поземлен имот №15953.65.178.1 по кадастралната карта на
с.Голям Поровец, съгласно АЧОС 4684/07.09.2010 г. Срок за отдаване под наем – 5
години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
5. Едноетажна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ 123 кв.м.
построена в поземлен имот №24150.501.329 по кадастралната карта на с.Духовец,
ул.”Пирин”№2, съгласно АЧОС 4750/26.11.2010 г. Срок за отдаване под наем – 5
години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
6. Едноетажна полумасивна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с
площ 77 кв.м. построена в парцел VІІІ-730 в кв.59 по плана на с.Малко Йонково, ,
съгласно АЧОС№1011/12.03.2003 г. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна цена
съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне на
начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от
общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
7. Едноетажна масивна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ
160 кв.м. построена в парцел ІV в кв.12 по плана на с.Йонково, съгласно
АЧОС№1012/12.03.2003 г. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна цена съгласно
Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне на начални
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
8. Едноетажна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ 120 кв.м.
построена в поземлен имот №37010.90.464 по кадастралната карта на с.Китанчево,
ул.”Гео Милев”№1, съгласно АЧОС 4726/22.11.2010 г. Срок за отдаване под наем – 5
години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
9. Двуетажна масивна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ
144 кв.м. построена в парцел ІІ в кв.57 по плана на с.Лудогорци, ул.”Вихрен”№8 ,
съгласно АЧОС№1170/11.07.2003 г. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна цена
съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне на

начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от
общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
10. Едноетажна масивна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ
182 кв.м. построена в парцел І-148 в кв.9 по плана на с.Подайва, съгласно
АЧОС№666/18.09.2002 г. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна цена съгласно
Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне на начални
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
11. Едноетажна сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ 129 кв.м.
построена в поземлен имот №65650.35.273 по кадастралната карта на с.Свещари,
ул.”Демокрация”, съгласно АЧОС 5189/15.11.2012 г. Срок за отдаване под наем – 5
години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
12. Сглобяема дървена сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ 36
кв.м. построена в парцел ІІІ в кв.7 по плана на с.Средоселци, съгласно
АЧОС№444/25.06.2002 г. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна цена съгласно
Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне на начални
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
13. Втори етаж от масивна двуетажна сграда с начин на трайно ползване Здравен
дом с площ 270,89 кв.м. построена в парцел V-93 в кв.15 по плана на с.Тодорово,
ул.”Васил Левски”№29 съгласно АЧОС№1630/28.07.2006 г. Срок за отдаване под наем
– 5 години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
14. Паянтова сграда с начин на трайно ползване Здравен дом с площ 42 кв.м.,
находяща се в парцел І, квартал 7 по плана с.Бърдоква, община Исперих с Акт за
публична общинска собственост № 5632 от 25.11.2013 год. Срок за отдаване под наем
– 5 години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
15. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 30 кв.м., находяща се в парцел ІV,
квартал 11 по плана с.Делчево, ул.”Лудогорие”, община Исперих с Акт за публична
общинска собственост № 5437 от 24.04.2013год. Срок за отдаване под наем – 5 години.
Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м.
реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.

16. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 28 кв.м., находяща се в парцел І,
квартал 4 по плана с.Къпиновци, ул.”Лудогорие”, община Исперих с Акт за публична
общинска собственост № 5436 от 24.04.2013год. Срок за отдаване под наем – 5 години.
Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м.
реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
17. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 60 кв.м., находяща се в пл.№312,
квартал 19 по плана с.Лъвино, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 512 от 02.07.2002 год. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна
цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне
на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от
общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
18. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 50 кв.м., поземлен имот
№46913.120.333 по кадастралната карта на с.Малък Поровец, община Исперих с Акт за
публична общинска собственост №4600 от 06.08.2010 год. Срок за отдаване под наем –
5 години. Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперихтарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1
кв.м. реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
19. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 30 кв.м., находяща се в парцел І,
квартал 6 по плана с.Печеница, ул.”Добруджа” община Исперих с Акт за публична
общинска собственост № 5434 от 24.04.2013 год. Срок за отдаване под наем – 5 години.
Наемна цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м.
реална площ от общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за
лечебните заведения.
20. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 20 кв.м., находяща се в парцел І,
квартал 21. по плана с.Райнино, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 778 от 18.10.2002 год. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна
цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне
на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от
общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
21. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 20 кв.м., находяща се в парцел І93, квартал 13 по плана с.Старо Селище, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 5629 от 22.11.20 год. Срок за отдаване под наем – 5 години. Наемна
цена съгласно Приложение №1 на Наредба №5 на ОбС Исперих- тарифа за определяне
на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от
общински недвижими имоти без ДДС и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
ІІ. Въз основа на настоящото решение, Кметът на Община Исперих да сключи
договори за наем.

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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 317
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, предлагаме Общински съвет – Исперих да
извърши промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Исперих и приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Чл.13, т. 8/ се изменя и придобива следната редакция:
„ За участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии общинския
съветник получава месечно възнаграждение в размер на 60% от средната брутна
работна заплата на общинсата администрация за съответния месец”
Настоящето 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 оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

