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

ПРОТОКОЛ №39 от 27.02.2014 г.
РЕШЕНИЕ

№ 320
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП на поземлен имот № 46913.5.1 за
техническа инфраструктура, с цел обособяване на тупикова улица – Землище с. М.
Поровец, Община Исперих на и на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129
ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет
РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП на поземлен имот № 46913.5.1 за
техническа инфраструктура, с цел обособяване на тупикова улица – Землище с. М.
Поровец, Община Исперих
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния 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

№ 321
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 027 162,
ЕКАТТЕ 32874, местност “Коджаекенлик” – Землище гр. Исперих, , 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 – ПЗ на поземл. имот № 027 162, ЕКАТТЕ
32874, местност “Коджаекенлик” – Землище гр. Исперих, 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 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

№ 322
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план за Ел. кабел
20 kV от Електропровод “Лъвино” – Землище с. Лъвино до Трафопост в поземлен имот №
000098, ЕКАТТЕ 56945 – Землище с. Подайва 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 за Ел. кабел 20 kV от
Електропровод “Лъвино” – Землище с. Лъвино до Трафопост в поземлен имот № 000098,
ЕКАТТЕ 56945 – Землище с. Подайва на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а
ал. 1 от ЗУТ
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

№ 323
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот, № 000 061,
ЕКАТТЕ 56 232 по плана на Стопански двор с. Печеница, 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 – ПЗ на поземл. имот № 000 061, ЕКАТТЕ
56 232 по плана на Стопански двор с. Печеница, 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 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

№ 324
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 2014 год., както следва:
1. в раздел “ Продажба на движими вещи”:
- Валяк при прогнозна продажна цена на скрап 3000 лева;
- УАЗ РР 90-26 АК при прогнозна продажна цена на скрап 296,00 лева.
- УАЗ РР 89-94 АК при прогнозна продажна цена на скрап 296,00 лева.
- лек автомобил Пежо Партнер с рег .№ РР2566АС при прогнозна продажна цена
2 500,00 лева
2. В раздел „Продажба на земеделски земи”:
№

Населено място

№ на имота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

с.Конево
с.Конево
с.Подайва
с.Йонково
гр.Исперих
гр.Исперих
гр.Исперих
гр.Исперих
гр.Исперих
гр.Исперих

023085
023083
010324
000048
009009
009010
009007
009011
009006
009008

Площ на имота Прод.цена
в дка
1,376
1100,80
1,316
1052,80
1,146
916,80
2,709
2167,20
1,539
1231,20
1,597
1277,60
1,623
1298,40
1,018
814,40
0,825
660,00
0,425
340,00

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.
РЕШЕНИЕ

№325
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 2014 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 № 009009 (нула нула девет нула нула девет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 1, 539 (едно цяло петстотин тридесет и девет) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№ 009010; 009133; 009008 и 036027,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5657 от 05.12.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 09.12.2013 год., рег.№ 3918, том 15, № 155. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1284,00 (хиляда двеста
осемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 22.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 283,00 (двеста осемдесет и три) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000348/07.02.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 009010 (нула нула девет нула десет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 1, 597 (едно цяло петстотин деветдесет и седем) дка., находящ
се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ
(трета) при граници и съседи: имоти №№ 036027; 009011; 009133 и 009009, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5658 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 09.12.2013 год., рег.№ 3917, том 15, № 134. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 1332,00 (хиляда триста тридесет и два)
лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
22.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 293,60 (двеста деветдесет и три лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000349/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот № 010010 (нула десет нула десет) с начин на трайно ползване
НИВА с площ 3,535 (три цяло петстотин тридесет и пет) дка., находящ се в гр.
Исперих, местност „Кършията”, община Исперих, категория на земята ІV (четвърта)
при граници и съседи: имоти №№ 010011; 000081; 010009 и 010025, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5665 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 10.12.2013 год., рег.№ 3942, том 15, № 156. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 2948,00 (две хиляди деветстотин
четиридесет и осем) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 20.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 615,60 (шестстотин и петнадесет лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000356/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
4. Поземлен имот № 009015 (нула нула девет нула петнадесет) с начин на трайно
ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 1,484 (едно цяло четиристотин осемдесет и
четири) дка., находящ се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих,
категория на земята ІХ (девета) при граници и съседи: имоти №№ 009133; 009059;
009060, 009064, 009067, 009016, 009014 и 009012, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5663 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
10.12.2013 год., рег.№ 3944, том 15, № 158. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 1238,00 (хиляда двеста тридесет и осем) лева, която

е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 22.01.2014
год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 42,70 (четиридесет и два лева и
седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000354/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
5. Поземлен имот № 000072 (нула нула нула нула седемдесет и две) с начин на
трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 15,607 (петнадесет цяло шестстотин и
седем) дка., находящ се в с. Делчево, местност „Фератпаркъшла”, община Исперих,
категория на земята Х (десета) при граници и съседи: имоти №№ 000075; 024022;
000070, 000069, 000065, 000022, 000052, 024001, 024015 и 024018, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5652 от 02.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 10.12.2013 год., рег.№ 3940, том 15, № 154. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 7054,00 (седем хиляди петдесет и
четири) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 22.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 175,60 (сто седемдесет и пет лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000386/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
6. Поземлен имот № 037031 (нула тридесет и седем нула тридесет и едно) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 1,375 (едно цяло триста седемдесет и пет) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Мандрата”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№ 037016; 037015; 037042, 037027 и 037028,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5678 от 05.12.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3963, том 15, № 177. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1147,00 (хиляда сто
четиридесет и седем) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 22.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 202,10 (двеста и два лева и десет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000362/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
7. Поземлен имот № 149373 (сто четиридесет и девет триста седемдесет и три) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 2,371 (две цяло триста седемдесет и един) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Мезар Къшла”, община Исперих, категория на
земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№ 149375; 149374; 149372 и 013016,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5673 от 05.12.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3968, том 15, № 182. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1977,00 (хиляда
деветстотин седемдесет и седем) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 435,90 (четиристотин тридесет и пет
лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000363/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.

8. Поземлен имот № 149381 (сто четиридесет и девет триста осемдесет и едно) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 1,990 (едно цяло деветстотин и деветдесет)
дка., находящ се в гр. Исперих, местност „Мезар Къшла”, община Исперих, категория
на земята ІV (четвърта) при граници и съседи: имоти №№ 000001; 149382; 149367 и
149387, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5676 от 05.12.2013год., вписан
в Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3965, том 15, № 179. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1660,00 (хиляда
шестстотин и шестдесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 346,60 (триста четиридесет и шест лева
и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000364/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
9. Поземлен имот № 154562 (сто петдесет и четири петстотин шестдесет и две) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 5,115 (пет цяло сто и петнадесет) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Пунар екинлик”, община Исперих, категория на
земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№154663; 000001; 154563, 154566,
154567, 154568, 154560 и 154561, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5670
от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3970,
том 15, № 184. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 4266,00 (четири хиляди двеста шестдесет и шест) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1015,10 (хиляда и петнадесет лева и
десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000367/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
10. Поземлен имот № 154567 (сто петдесет и четири петстотин шестдесет и
седем) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,910 (едно цяло деветстотин и десет)
дка., находящ се в гр. Исперих, местност „Пунар екинлик”, община Исперих, категория
на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№154575; 033054; 154568, 154562
и 154566, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5671 от 05.12.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3975, том 15, № 189.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1593,00
(хиляда петстотин деветдесет и три) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 20.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 351,00 (триста петдесет и един) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000368/07.02.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.
11. Поземлен имот № 154568 (сто петдесет и четири петстотин шестдесет и
осем) с начин на трайно ползване НИВА с площ 2,062 (две цяло шестдесет и два) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Пунар екинлик”, община Исперих, категория на
земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№033054; 154570, 154560, 154562 и
154567, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5672 от 05.12.2013год., вписан
в Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3969, том 15, № 183. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1719,00 (хиляда
седемстотин и деветнадесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.01.2014 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 379,10 (триста седемдесет и девет лева
и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000369/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
12. Поземлен имот № 154560 (сто петдесет и четири петстотин и шестдесет) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 4,377 (четири цяло триста седемдесет и седем)
дка., находящ се в гр. Исперих, местност „Пунар екинлик”, община Исперих, категория
на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№154571; 154570, 154568, 154562,
154561, 154555, 154558 и 154559, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5669
от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3971,
том 15, № 185. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 3760,00 (три хиляди седемстотин и шестдесет) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 804,50 (осемстотин и четири лева и
петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000366/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
13. Поземлен имот № 154558 (сто петдесет и четири петстотин петдесет и осем)
с начин на трайно ползване НИВА с площ 3,432 (три цяло четиристотин тридесет и два)
дка., находящ се в гр. Исперих, местност „Пунар екинлик”, община Исперих, категория
на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№154555; 154560, 154559, 154546
и 154557, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5668 от 05.12.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3972, том 15, № 186.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3089,00 (три
хиляди осемдесет и девет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 630,60 (шестстотин и тридесет лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000365/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
14. Поземлен имот № 009007 (нула нула девет нула нула седем) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 1,623 (едно цяло шестстотин двадесет и три) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№009008; 009133, 009006 и 036027, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5655 от 02.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 09.12.2013 год., рег.№ 3920, том 15, № 137. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 1354,00 (хиляда триста петдесет и
четири) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 22.01.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 298,40 (двеста деветдесет и осем лева и
четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000346/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
15. Поземлен имот № 004140 (нула нула четири сто и четиридесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 1,707 (едно цяло седемстотин и седем) дка., находящ се
в с. Лудогорци, местност „Акар пунар”, община Исперих, категория на земята ІІІ

(трета) при граници и съседи: имоти №№004002; 004141, 000013 и 004139, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5638 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3817, том 15, № 47. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 1552,00 (хиляда петстотин петдесет и
два) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 288,60 (двеста осемдесет и осем лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000384/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
16. Поземлен имот № 007422 (нула нула седем четиристотин двадесет и два) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 5,248 (пет цяло двеста четиридесет и осем)
дка., находящ се в с. Лудогорци, местност „Кютюкчи къшла”, община Исперих,
категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№000049; 007424,
007403, 000013 и 007421, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5639 от
26.11.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3818, том
15, № 48. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 4
770,00 ( четири хиляди седемстотин и седемдесет) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 887,20 (осемстотин осемдесет и седем
лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000385/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
17. Поземлен имот № 010005 (нула десет нула нула пет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 1,323 (едно цяло триста двадесет и три) дка., находящ се в с.
Средоселци, местност „Неопределена”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№010004; 000030 и 010003, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5641 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
02.12.2013 год., рег.№ 3820, том 15, № 50. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 1 203,00 (хиляда двеста и три) лева, която е
пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.12.2013
год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 223,70 (двеста двадесет и три лева и
седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000380/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
18. Поземлен имот № 010017 (нула десет нула седемнадесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 3,462 (три цяло четиристотин шестдесет и два) дка., находящ се
в с. Средоселци, местност „Неопределена”, община Исперих, категория на земята ІІІ
(трета) при граници и съседи: имоти №№000086; 010172 и 000030, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5642 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3821, том 15, № 51. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 3147,00 (три хиляди сто четиридесет и
седем) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 08.12.2013 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 585,40 (петстотин осемдесет и пет лева
и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000381/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
19. Поземлен имот № 010020 (нула десет нула двадесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 2,827 (две цяло осемстотин двадесет и седем) дка., находящ се
в с. Средоселци, местност „Неопределена”, община Исперих, категория на земята ІІІ
(трета) при граници и съседи: имоти №№010021; 000086, 010019 и 000030, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5643 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3822, том 15, № 52. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 2570,00 (две хиляди петстотин и
седемдесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 478,10 (четиристотин седемдесет и
осем лева и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000382/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
20. Поземлен имот № 014016 (нула четиринадесет нула шестнадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 5,456 (пет цяло четиристотин петдесет и шест) дка.,
находящ се в с. Конево, местност „До село”, община Исперих, категория на земята ІV
(четвърта) при граници и съседи: имоти №№014008; 005077, 014017 и 014014,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5645 от 26.11.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3824, том 15, № 54. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 4960,00 (четири хиляди
деветстотин и шестдесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 668,60 (шестстотин шестдесет и осем
лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000371/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
21. Поземлен имот № 014017 (нула четиринадесет нула седемнадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 5,305 (пет цяло триста и пет) дка., находящ се в с.
Конево, местност „До село”, община Исперих, категория на земята ІV (четвърта) при
граници и съседи: имоти №№014016; 005077, 014018 и 014014, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5633 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
02.12.2013 год., рег.№ 3826, том 15, № 56. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 4822,00 (четири хиляди осемстотин двадесет и два)
лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 650,30 (шестстотин и петдесет лева и
тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000372/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
22. Поземлен имот № 014019 (нула четиринадесет нула деветнадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 3,546 (три цяло петстотин четиридесет и шест) дка.,
находящ се в с. Конево, местност „До село”, община Исперих, категория на земята ІV
(четвърта) при граници и съседи: имоти №№014021; 014020, 005077 и 014018,

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5634 от 26.11.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3816, том 15, № 46. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3223,00 (три хиляди двеста
двадесет и три) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 434,60 (четиристотин тридесет и
четири лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000373/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
23. Поземлен имот № 014026 (нула четиринадесет нула двадесет и шест) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 2,481 (две цяло четиристотин осемдесет и един) дка.,
находящ се в с. Конево, местност „До село”, община Исперих, категория на земята ІV
(четвърта) при граници и съседи: имоти №№014024; 014025, 005077, 014029 и 014027,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5635 от 26.11.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3814, том 15, № 44. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2255,00 (две хиляди двеста
петдесет и пет) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 08.12.2013 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 304,00 (триста и четири ) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000374/07.02.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.
24. Поземлен имот № 010384 (нула десет триста осемдесет и четири) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 2,327 (две цяло триста двадесет и седем) дка., находящ
се в с. Подайва, местност „Карши”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№000038; 010335 и 000580, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5059 от 02.02.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на
07.02.2012 год., рег.№ 343, том 2, № 89. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 2115,00 (две хиляди сто и петнадесет) лева, която е
пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.11.2013
год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 427,60 (четиристотин двадесет и седем
лева и шестдесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000370/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ 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

№326
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 54 000,00 ( петдесет и четири хиляди) лева. (Освободена доставка по чл.50, ал.1,
т.2 от ЗДДС), определена от независим лицензиран оценител с оценка от 10.02.2014
год.
2. Валяк 12 т при начална продажна цена в размер на 3000,00 (три хиляди)
лева без ДДС, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 10.02.2014
год.
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.
РЕШЕНИЕ

№327
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 76, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и
взаимодействието ме с общинската администрация мандат 2011-2015г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Връща докладната записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 37010.51.4 –
публична общинска собственост, актуван с Акт № 5695 / 19.02.2014 г. за публична
общинска собственост, находящ се в землището на с. Китанчево, местност „Дарълък”,
община Исперих, област Разград.

2. Постояната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" съвместно с
общинска администрация да проведат разговори с населението на с. Китанчево и
представят становището си на следващото заседание на Общински съвет Исперих.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№328
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
Администрация и чл.15. ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Отчета на младежките дейности в Община Исперих за 2013г.
2. Приема План за действие на Община Исперих за 2014г. в изпълнение на Закона
за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020).
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 Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№329
На основание чл. 21, ал.1, т. 5 и 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл.41а, ал.6 от Закона за
народната просвета, чл.13 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Приема коригираните приложения към
начален бюджет 2014 на община Исперих,
както следва:
- Приложение № 2а – приходи на Общообразователни училища;
- Приложение № 5 – разходи за фунция „Образование” за държавни дейности;
- Приложение № 5а – разходи за фунция „Образование” -държавна дейност ООУ;
- Приложение № 9 – рекапитулация за държавни дейности;
- Приложение № 5а – разходи за фунция „Образование” - държавна дейност ООУ;
- Приложение № 21 – справка за числеността на персонала и ФРЗ за 2014 г.;

- Приложение № 21а – справка за месечния фонд работна заплата по дейности за 2014
г.;
- Приложение № 23 – първоначален бюджет на община Исперих за 2014 г.;
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№330
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните
нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за
качество на водоснабдителните и канализационните услуги, и във връзка с
гореизложеното
П Р Е Д Л А Г А М Е:
Общински съвет Исперих да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет Исперих изразява положително становище по предоставения от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, Бизнес план за развитие през
периода 2014 – 2015йъ хр година.
2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№331
С цел развитие на физическото възпитание и спорт, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА и чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал.6, т.1 от ЗОС и чл. 95в от ППЗФВС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж върху застроен поземлен имот с
начин на трайно ползване за обществено застрояване с площ 38 523 кв. м. в едно с
построените сгради находящ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград, ул.
«Хан Аспарух», УПИ I-1977, в квартал 56 по регулационния план на града одобрен със
Заповед №25/29.01.2001г.. на Кмета на Община Исперих съгласно Акт за публична

общинска собственост №89/20.03.2002г. без търг или конкурс за изграждане на спортна
площадка комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и
хандбал в двора на Гимназия «В. Левски, град Исперих, Община Исперих на името на
Министерството на младежта и спорта.
2. Общински съвет – Исперих дава съгласие за получаване на дарение в полза на
община Исперих на изградените и въведени в експлоатация спортна площадка
комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал в двора
на Гимназия «В. Левски, град Исперих, Община Исперих
3. Упълномощава Кмета на Община Исперих да извърши всички действия по
изпълнение на настоящото решение след получаване на становище от Министъра на
младежта и спорта.
4. Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№332
С цел развитие на физическото възпитание и спорт, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА и чл. 37, ал. 4, т. 2, ал.6, т.1 и а7 от ЗОС и чл. 95в от ППЗФВС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж върху урегулиран поземлен имот I906 (римско едно тире деветстотин и шест) в квартал 16 (шестнадесет) отреден за други
цели с площ 12 684 кв. м., с. Йонково, общ. Исперих, обл. Разград, ул. «Вела Пеева»,
УПИ I-906 по регулационния план на с. Йонково одобрен със Заповед №62/07.04.1987г.
на Кмета на Община Исперих без търг или конкурс за изграждане на спортна площадка
комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал в с.
Йонково, Община Исперих на името на Министерството на младежта и спорта.
2. Общински съвет – Исперих дава съгласие за получаване на дарение в полза на
община Исперих на изградените и въведени в експлоатация спортна площадка
комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал в с.
Йонково, Община Исперих
3. Упълномощава Кмета на Община Исперих да извърши всички действия по
изпълнение на настоящото решение след получаване на становище от Министъра на
младежта и спорта.
4. Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№333

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 23 от
18 декември 2009 г. на Министерството на земеделието и храните
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Освобождава Нуртен Хасанова като представител на Община Исперих в
качеството и на член в колективния върховен орган на СНЦ „ МИГ – Исперих”,
определена на основание Решение № 205 от Протокол №34 от 28.12.2009г. на
Общински съвет - Исперих.
2.Определя Елис Решат Салим за представител на община Исперих в СНЦ „ МИГ –
Исперих”.
3. 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 /

