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

ПРОТОКОЛ №40 от 31.03.2014 г.
РЕШЕНИЕ

№ 334
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП – парцеларен план на ПОДЗЕМНА
ОПТИЧНА МРЕЖА за ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ на територията на Община
Исперих (от Земл. граница с Общ. Дулово през общински поземлени имоти в
землищата на с. Китанчево - с. Тодорово - с. Средоселци - с. Подайва – с. Делчево – с.
Печеница – с. Духовец и с. Белинци) 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 – парцеларен план на ПОДЗЕМНА
ОПТИЧНА МРЕЖА за ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ на територията на Община
Исперих
(от Земл. граница с Общ. Дулово през общински поземлени имоти в землищата на
с. Китанчево - с. Тодорово - с. Средоселци - с. Подайва - с. Делчево - с. Печеница - с.
Духовец и с. Белинци)
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

№ 335
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Община Исперих да предостави временна финансова помощ на СНЦ
„Исперих-Еко” в размер на 13 000 / тринадесет хиляди/ лв. със срок на възстановяване
не по-късно от 31.12.2014 г. във връзка с изпълнение на Договор №40/3/710056/2013 г.
за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 “Прилагане на стратегии за местно
развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 г. подкрепена от ЕЗФРСР и реализация на
проект “Крилатото богатство на Сборяново” по мярка 7.1 “Напред към наследството -

територията Исперих ни обединява” на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих.
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 336
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Община Исперих да предостави временна финансова помощ на НЧ „ Съзнание
1891” гр. Исперих в размер на 10 000 лв. / десет хиляди лева/ със срок за
възстановяване не по-късно от 31.12.2014г. във връзка с осъществяването на проект „
Полети с мен” по мярка 4.1. „ Прилагане на стратегия за местно развитие” и подписан
Договор № 40/3/710007/ 21.12.2013г. с Държавен фонд „ земеделие” и Сдружение „
местна инициативна група – Исперих” и НЧ „ Съзнание 1891” гр. Исперих.
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 337
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Приема годишния отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2013 година.
2. Неразпределената печалба от минали години в размер на 73 132.83 лв,
да бъде отнесена в непокрита загуба от минали години.
3. Текущата печалба в размер на 154 696.63 лв да бъде отнесена в непокрита загуба
от минали години.

4. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих“ЕООД
да предоговори
условията по
предоставен кредит от Инвестбанк АД/ Договор за кредитна линия №187 от
15.11.2012 г. с / в следните граници:
- Срок - 18 месеца
- Размер - до 150 000 лв. за оборотни средства.
- Годишна лихва върху усвоената част от кредита – до 8.5 %./ тримесечен Sofibor
плюс надбавка/.
- Еднократна такса за разглеждане – 0.1 % върху размера.
- Комисионна за управление и обработка – до 1% годишно.
5. Дава съгласие за обезпечаване на кредита с учредяване на залог на медицинска
апаратура, собственост на дружеството, включена в списъка за дълготрайните
активи и/ или учредяване на залог върху вземане по банкова сметка на „МБАЛ –
Исперих” ЕООД по Договор № 170198/ 24.02.2014г. с НЗОК.
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 338
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Община Исперих да предостави временна финансова помощ в размер на 30 000 лв.
(тридесет хиляди лева) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Исперих” за срок одо 31.12.2014г.
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 339
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на общинските части от сграда, находяща се в с.Яким Груево, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - прекратяване на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.51, т. 3 от Наредба №5 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община
Исперих от една страна, ПК „Наркооп” гр.Исперих от друга страна с адрес с.Яким
Груево, ул.” Иван Вазов ” № 40, община Исперих чрез продажба на частта на община
Исперих, а именно 40,58 кв.м. от магазин в търговска сграда, построена в парцел І105, квартал 15 по плана на с.Яким Груево със застроена площ на магазина 103,97 кв.м
и от избено помещение със застроена площ 26,00 кв.м на съсобственика ПК
„НАРКООП” гр. Исперих.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 06.03.2014 г. в размер на 4 548,00 лв. ( четири
хиляди петстотин четиридесет и осем ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 1 543,60 ( хиляда петстотин четиридесет и
три лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 6702000600/11.03.2014 г. на
отдел МПАМДТ при община Исперих.

ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
ІV. 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

№ 340
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.39, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата № 5 на ОбС –Исперих; чл.5 от
Наредба № 16 на ОбС– Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на
поземлен имот, находящи се в с.Печеница да се проведе процедура по продажба на
същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на по-добри условия за стопанисване.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния
недвижим имот- частна общинска собственост, предсавляващ:
Поземлен имот ІХ-общ. (римско девет тире общински ) в кв.17, с адрес
с.Печеница,ул. «Тунджа» № 13,община Исперих, област Разград, с начин на трайно
ползване ДВОРНО МЯСТО с обща площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и осем)
кв.м. при граници и съседи на имота: север – извън регулация; изток – извън
регулация; запад – имот VІІІ-8 кв.17 и на юг ул. «Тунджа», съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5653 от 02.12.2013 год., вписан в Агенцията по вписванията
на 09.12.2013год., вх.рег.№ 3922, том 15, №139 при начална продажна тръжна цена в
размер на 3 560,00 (три хиляди петстотин и шестдесет) лева, която е пазарна
стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от месец
януари 2014год.

Данъчната оценка на имота е 3529,40 (три хиляди петстотин двадесет и девет
лева
и
четиридесет
стотинки)
лева,
съгласно
удостоверение
№
6702000482/20.02.2014год., издадено от 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

№ 341
С цел възстановяване правото на собственост на наследниците на Мехмед Акиф
Салим със земеделска земя от Общинския поземлен фонд и писмо с вх.№К5210/11.12.2013 г.от ОС ”Земеделие” гр. Исперих и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и Чл. 45ж, ал. 2
от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Възстановява правото на собственост на наследниците на Мехмед Акиф
Салим с част / 7.300 дка/ от имот общинска собственост, представляващ: поземлен
имот №054028 с обща площ 8,903 дка, от които да се възстановяват 7,300 дка,
местност „Балама Авасъ”, категория ІІІ, находящ се в землището на с.Подайва,
съгласно АОС №3188/09.04.2009 г., при граници и съседи: имот №000092; имот
№054031; имот №054006; имот №054005 и имот №054009;
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих
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

№ 342
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. УАЗ 3962-01 ДКН РР 90 26 АК при начална продажна цена в размер на 296,00
( двеста деведесет и шест) лева без ДДС.
2. УАЗ 3962-01 ДКН РР 89 94 АК при начална продажна цена в размер на 296,00
( двеста деведесет и шест) 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.
РЕШЕНИЕ

№ 343
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на общинските части от поземлен имот, находящ се в гр.Исперих, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.51, т. 3 и чл.52, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Исперих
и Ерсин Зикри Ахмед, ЕГН 6405195127 с адрес гр.Варна, кв.”Св.Иван Рилски”58,
вх.А, ет.6, ап.21 община Варна, област Варна чрез продажба на частта на община
Исперих, а именно 114/820 (сто и четиринадесет наклонена черта осемстотин и
двадесет) идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ І-426 в квартал
45 по плана на гр. Исперих, отреден за Жилищно строителство с обща площ 820,00
кв.м по Акт за частна общинска собственост № 5695 от 19.02.2014год. вписан в
Агенцията по вписванията на 24.02.2014 г. с местонахождение на имота гр.Исперих,
ул.”Васил Левси” №46, община Исперих, област Разград, при граници и съседи: УПИ ІІ
кв.45, УПИ VІІІ кв.0, УПИ ХХІ кв.45, УПИ ХХ кв.45, УПИ ІV кв.45 и УПИ ІІІ кв.45”
на съсобственика ЕРСИН ЗИКРИ АХМЕД, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 105, том VІІІ, дело № 1094/ 2013год.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.03.2014 г. в размер на 2134,00 лв. (две хиляди
сто тридесет и четири ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

Данъчната оценка на идеалните части от имота е 1298,30 лева (хиляда двеста деветдесет и
осем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 6702000330/05.02.2014 г.
издадено от отдел МПАМДТ при община Исперих.

ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
ІV. 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

№ 344
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и изявен
интерес за ползване под наем
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване 152 броя
трайни насаждения публична общинска собственост , при следните условия:
1. Определя начална тръжна наемна цена в размер на 5,00 лева за трайни
насаждения- едно орехово дърво, общинска собственост, на територията на община
Исперих, представляваща пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино.
2. Отдаването под наем да стане в условия на публичен търг с явно наддаване за
срок от 3 години.
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

№ 345
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 № 007007 (нула нула седем нула нула седем) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 0,309 (нула цяло триста и девет) дка., находящ се в гр.
Исперих, местност „Дере алан”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при
граници и съседи: имоти №№ 007006; 000164; 007008 и 007030, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5674 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
05.12.2013 год., рег.№ 3967, том 15, № 181. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) 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 104,30 (сто и четири лева и тридесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000344/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 009006 (нула нула девет нула нула шест) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,825 (нула цяло осемстотин двадесет и пет) дка., находящ се в
гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№ 009005; 009133; 009007 и 036027, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5654 от 02.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 09.12.2013 год., рег.№ 3921, том 15, № 138. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 688,00 (шестстотин осемдесет 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 151,80 (сто петдесет и един лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000345/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот № 009008 (нула нула девет нула нула осем) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,425 (нула цяло четиристотин двадесет и пет) дка., находящ се
в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№ 009009; 009133; 009007 и 036027, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5656 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 09.12.2013 год., рег.№ 3919, том 15, № 136. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 354,00 (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 78,10 (седемдесет и осем лева и десет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000347/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
4. Поземлен имот № 009011 (нула нула девет нула единадесет) с начин на трайно
ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 1,018 (едно цяло и осемнадесет) дка., находящ
се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ
(трета) при граници и съседи: имоти №№ 036027; 009012; 009133 и 009010, съгласно

Акт за частна общинска собственост № 5659 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 09.12.2013 год., рег.№ 3916, том 15, № 133. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 756,00 (седемстотин петдесет и шест)
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 187,20 (сто осемдесет и седем лева и
двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000350/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
5. Поземлен имот № 009012 (нула нула девет нула дванадесет) с начин на трайно
ползване ЛОЗЕ с площ 0,855 (нула цяло осемстотин петдесет и пет) дка., находящ се в
гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№ 009133; 009015; 009014; 009013 и 009011, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5660 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 10.12.2013 год., рег.№ 3947, том 15, № 161. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 713,00 (седемстотин и тринадесет) 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 288,90 (двеста осемдесет и осем лева и
деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000351/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
6. Поземлен имот № 009013 (нула нула девет нула тринадесет) с начин на трайно
ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 0,263 (нула цяло двеста шестдесет и три) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№ 009014; 009017; 036027 и 009012,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5661 от 05.12.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 10.12.2013 год., рег.№ 3946, том 15, № 160. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 220,00 (двеста и двадесет
) 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 48,50 (четиридесет и осем лева и
петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000352/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
7. Поземлен имот № 009014 (нула нула девет нула четиринадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 0,806 (нула цяло осемстотин и шест) дка., находящ се в
гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№ 009017; 009013; 009012; 009015 и 009016, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5662 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 10.12.2013 год., рег.№ 3945, том 15, № 159. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 672,00 (шестстотин седемдесет 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 148,10 (сто четиридесет и осем лева и
десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000353/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.

8. Поземлен имот № 009016 (нула нула девет нула шестнадесет) с начин на
трайно ползване ЛОЗЕ с площ 0,792 (нула цяло седемстотин деветдесет и два) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Черкезлик”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№ 009017; 009067; 009015 и 009014,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5664 от 05.12.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 10.12.2013 год., рег.№ 3943, том 15, № 157. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 661,00 (шестстотин
шестдесет и един ) 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 38,70 (тридесет и осем лева и
седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000355/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
9. Поземлен имот № 010011 (нула десет нула единадесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,378 (нула цяло триста седемдесет и осем) дка., находящ се в
гр. Исперих, местност „Кършията”, община Исперих, категория на земята ІV (четвърта)
при граници и съседи: имоти №№ 010010; 000081; 010012 и 010025, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5680 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3961, том 15, № 175. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 315,00 (триста и петнадесет) 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 65,80 (шестдесет и пет лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000357/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
10. Поземлен имот № 010012 (нула десет нула дванадесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,473 (нула цяло четиристотин седемдесет и три) дка., находящ
се в гр. Исперих, местност „Кършията”, община Исперих, категория на земята ІV
(четвърта) при граници и съседи: имоти №№ 010013; 000081; 010011 и 010025,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5666 от 05.12.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3974, том 15, № 188. Продажбата
да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 395,00 (триста
деветдесет и пет) 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 82,40 (осемдесет и два лева и
четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000357/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
11. Поземлен имот № 010013 (нула десет нула тринадесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,405 (нула цяло четиристотин и пет) дка., находящ се в гр.
Исперих, местност „Кършията”, община Исперих, категория на земята ІV (четвърта)
при граници и съседи: имоти №№ 010014; 000081; 010012 и 010025, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5667 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3973, том 15, № 187. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 338,00 (триста 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 70,50 (седемдесет лева и петдесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000359/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
12. Поземлен имот № 012162 (нула дванадесет сто шестдесет и два) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 0,585 (две цяло петстотин осемдесет и пет) дка.,
находящ се в гр. Исперих, местност „Айорман”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№012089; 012090 и 012158, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5677 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3964, том 15, № 178. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 488,00 (четиристотин осемдесет 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 107,50 (сто и седем лева и петдесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000360/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
13. Поземлен имот № 018152 (нула осемнадесет сто петдесет и два) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 0,444 (две цяло четиристотин четиридесет и четири)
дка., находящ се в гр. Исперих, местност „Занач”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти №№018021; 018183; 018135 и 018027, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5679 от 05.12.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 11.12.2013 год., рег.№ 3962, том 15, № 176. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 370,00 (триста седемдесет ) 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 65,40 (шестдесет и пет лева и
четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000361/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
14. Поземлен имот № 010025 (нула десет нула двадесет и пет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,806 (едно цяло осемстотин и шест) дка., находящ се в с.
Средоселци, местност „Неопределена”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№010026; 000086; 010024 и 000030, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5644 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3823, том 15, № 53. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 659,00 (шестстотин петдесет и девет)
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 136,40(сто тридесет и шест лева и
четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000383/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
15. Поземлен имот № 010004 (нула десет нула нула четири) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 0,667 (нула цяло шестстотин шестдесет и седем) дка., находящ
се в с. Средоселци, местност „Неопределена”, община Исперих, категория на земята ІІІ
(трета) при граници и съседи: имоти №№000084; 000030; 010005 и 010003, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5640 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по

вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3819, том 15, № 49. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 607,00 (шестстотин 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 112,80 (сто и дванадесет лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000379/07.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
16. Поземлен имот № 010324 (нула десет триста двадесет и четири) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 1,146 (едно цяло сто четиридесет и шест) дка., находящ
се в с. Подайва, местност „Шараман”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)
при граници и съседи: имоти №№010320; 000504; 010316; 010317; 010318 и 010321,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5646 от 26.11.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3825, том 15, № 55. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1040,00 (хиляда и
четиридесет) 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 193,70 (сто деветдесет и три лева и
седемдесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000631/14.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
17. Поземлен имот № 014028 (нула четиринадесет нула двадесет и осем) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 0,119 (нула цяло сто и деветнадесет) дка., находящ се
в с. Конево, местност „До село”, община Исперих, категория на земята ІV (четвърта)
при граници и съседи: имоти №№014029; 014030, 000001 и 014027, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 5636 от 26.11.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 02.12.2013 год., рег.№ 3827, том 15, № 57. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 108,00 (сто и осем) 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 16,30 (шестнадесет лева и тридесет
стотинки ) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000375/07.02.2014год. 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

№ 346
На основание чл.21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Определя основните месечни заплати на кмета на Община Исперих и на
кметовете на кметства, считано от 01.03.2014 г., както следва:
№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Длъжност
Кмет на община Исперих
Кмет на кметство Подайва
Кмет на кметство Китанчево
Кмет на кметство Лъвино
Кмет на кметство Вазово
Кмет на кметство Тодорово
Кмет на кметство Духовец
Кмет на кметство Йонково
Кмет на кметство Лудогорци
Кмет на кметство Свещари
Кмет на кметство Белинци
Кмет на кметство Голям Поровец
Кмет на кметство Делчево
Кмет на кметство Малко Йонково
Кмет на кметство Старо Селище
Кмет на кметство Средоселци
Кмет на кметство Райнино
Кмет на кметство Печеница
Кмет на кметство Драгомъж
Кмет на кметство Бърдоква
Кмет на кметство Къпиновци
Кмет на кметство Яким Груево
Кмет на кметство Малък Поровец

Основна месечна
заплата
2400.00
900.00
900.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
670.00
670.00
670.00
670.00
670.00
670.00

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

№ 347
С цел осигуряване на своевременна медицинска помощ, вкл. При стихийни и бедствени
ситуации на територията на община Исперих и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл. 61, т.1 от Наредба №5 на ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Предоставя безвъзмездно право за ползване на Център за спешна медицинска помощ
– Разград, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ – Исперих, на
помещения от сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих,
находящи се в имот УПИ І, кв.78 по Акт за частна общинска собственост №
5351/28.02.2013г. както следва:
- фоайе / 63 кв.м./;
- коридор / 53,8 кв.м./;
- кабинет №1 / 19,2 кв.м./
- противошокова зала / 20,4 кв.м./
- стая за временна хоспитализация / 21,6 кв.м./, вкл. Санитарен възел;
- манипулационна / 21,4 кв.м./, вкл. Санитарен възел;
- склад / 17,6 кв.м./;
- хранилище / 13,6 кв.м./;
- склад за дизенфекционни материали / 7,5 кв.м./;
- стая за лекари / 20,4 кв.м./ вкл. Санитарен възел;
- стая за диспечери / 12,2 кв.м./;
- стая за шофьори / 21,6 кв.м./ вкл. Санитарен възел;
- стая за персонал / 19 кв.м./;
С обща площ 313,3 кв.м.
2.Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи договор с ЦСМП – Разград за
безвъзмездно ползване на помещенията за нуждите на ФСМП – Исперих за срок от 10
години.
3. Решението 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 в 14 – дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 348
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Възлага на Кмета на община Исперих да назначи комисия със задача да
извърши оглед на кръстовището на ул. „ Ивайло” с ул. „ Росица” относно безопасността
на движението.
2. На следващото заседание на Общински съвет Исперих, Кмета на община
Исперих да представи доклад за извършената проверка.
3. Решението 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 в 14 – дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

