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

ПРОТОКОЛ №41 от 30 .04.2014 г.
РЕШЕНИЕ

№ 349
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 137, ал.1, т.3 от Търговският закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Дава съгласие да бъде преведена сумата от 100 000 лева на " МБАЛ - Исперих"
ЕООД, предвидени съгласно бюджета на Община Исперих за 2014г.
2. 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.
3. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 350
С цел осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и
подобряване качеството на живот и благосъстоянието на децата, като условие за
свободното и пълноценното им личностно развитие и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона
за закрила на детето
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма
за закрила на детето - 2013 г.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2014 г., която е
неразделна част от решението.
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 обяваването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 351
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 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за
2015 г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Годишен план за развитие
на социалните услуги в Община Исперих за 2015 г. на Изпълнителния директор
на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална 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

№ 352
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Награждава Ивайло Филев- европейски шампион по вдигане на тежести – с
грамота и парична награда в размер на 1000 лв. за постигнати резултати на Европейско
първенство по вдигане на тежести.
2. Награждава Слави Борисов – личен треньор на европейския шампион
Ивайло Филев с парична награда в размер на 200 лв.
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.

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 353
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Община Исперих да предостави временна финансова помощ на СНЦ НЧ
„Пробуда1927” – с. Китанчево 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 № 40/3/710417/2013г. за отпускане на финансова помощ по проект „На
мегдана на алая селски празник хората сближава“ по мярка 7.1 „Напред към
наследството – територията Исперих ни обединява” от Стратегия за местно
развитие на МИГ Исперих, финансиран по Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013г., ос – ЛИДЕР
2. Общински съвет Исперих дава съгласие за отпускането на сумата, като задължава
Кмета на общината да обзепечи вземането на Община Исперих от получателя на сумата.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 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

№ 354
Предвид необходимостта от изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I- 67, отреден за "
Озеленяване" и УПИ II -67, кв.4 по плана на с. Тодорово, отреден за " Складов терен" и
на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 62а, ал.3, т.2 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Променя предназначението на УПИ I -67, отреден за " Озеленяване" и УПИ II -67,
кв.4 по плана на с. Тодорово, отреден за " Складов терен" за " Нискоетажно жилищно
строителство - до 3 етажа / Жм/"
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на общинва Исперих и на Областния
управител на Област Разград и за обнародване в "Държавен вестник", 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

№ 355
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план за ПОДЗЕМНА
ОПТИЧНА МРЕЖА за ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ на “НЕУТРОКС – БЪЛГАРИЯ”
ООД на територията на Община Исперих (Земл. граница с Общ. Завет - с. Свещари – гр.
Исперих – с. Я. Груево – с. Конево – Земл. граница с общ. Главиница) 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 ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА
МРЕЖА за ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ на “НЕУТРОКС – БЪЛГАРИЯ” ООД на
територията на Община Исперих (Земл. граница с Общ. Завет - с. Свещари – гр. Исперих –
с. Я. Груево – с. Конево – Земл. граница с общ. Главиница) 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

№ 356
Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПР - Оцифрявавне на
кадастрален и регулационен план на с. Къпиновци, 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 –ПР - Поправка на кадастрален план;
Оцифрявавне на кадастрален и регулационен план на с. Къпиновци, 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

№ 357
Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПР - Оцифрявавне на
кадастрален и регулационен план на с. Делчево, 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 –ПР - Поправка на кадастрален план;
Оцифрявавне на кадастрален и регулационен план на с. Делчево, 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

№ 358
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП– ПП (подробен устройствен
план - парцеларен план) за Ел. кабел 20 kV от ЕП “Лъвино” до Трафопост в поземл.
имот № 000 098, ЕКАТТЕ 56 945 – Землище с. Подайва, 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 – ПП за Ел. кабел 20 kV от ЕП
“Лъвино” до Трафопост в поземл. имот № 000 098, ЕКАТТЕ 56 945 – Землище с.
Подайва, 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

№ 359
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП на поземлен имот имот №
045 412, придружен от ПУП – ПП на линейни обекти на техническата инфраструктура
(водопровод и ел. захранване), ЕКАТТЕ 32 874, гр. Исперих – Землище извън

регулация, обл. Разград 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 – ПЗ, придружен от ПУП – ПП на
линейни обекти на техническата инфраструктура (водопровод и ел. захранване) на
поземлен имот № № 045 412, ЕКАТТЕ 32 874, гр. Исперих – Землище извън
регулация, обл. Разград
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

№ 360
С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за
закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, ал. 10 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. в раздел “Ликвидиране на
съсобственост, чрез продажба на частта на общината” със следния имот:
1.410/1680 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ VІІ 47 в квартал 1 по плана на с. Делчево при продажна цена в размер на 914,00 лева.
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

№ 361
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до Кмета на Община
Исперих за закупуване на общинските части от поземлен имот, находящ се в с.
Делчево, 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 от Наредба №5 на Общински съвет – Исперих , чл.14, ал.4 от
ЗУТ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Исперих
от една страна, Джевдет Кязим Адем, ЕГН 5302245023 с адрес с.Делчево, ул.”Ангел
Кънчев” № 7, община Исперих от друга, чрез продажба на частта на община Исперих, а
именно 410/1680 (четиристотин и десет цяло наклонена черта хиляда шестстотин и
осемдесет) идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ VІІ – 47 (римско
седем тире четиридесет и седем) в квартал 1 (едно) по плана на с. Делчево, отреден за
Жилищно строителство с обща площ 1 680 кв.м., по Акт за частна общинска
собственост № 5714 от 28.02.2014год. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2014
г. с местонахождение на имота с.Делчево, ул.”Ангел Кънчев” № 7, община Исперих,
област Разград, при граници и съседи: изток – улица; запад – УПИ VІІІ – 46, кв.1; север
VІ – 49, кв.1 и юг – ул.“Ангел Кънчев”
на съсобственика ДЖЕВДЕТ КЯЗИМ АДЕМ, притежаващ останалите 1 240 (хиляда
двеста и четиридесет) идеални части от имота, като от имота пл.№46 към имота се
предават и 10 кв.м.,от имот плн.№45, 20 кв.м., от имот плн.№48, съгласно Нотариален
Акт № 181, том Х, рег.№ 6082, дело № 962 / 2004год. на Радомир Александров –
нотариус с район на действие – Районен съд град Исперих, вписан в регистъра на
Нотариалната камара под № 254.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 31.03.2014 г. в размер на 914,00 лв. (деветстотин и
четиринадесет) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 856,10 (осемстотин петдесе и шест лева и
десет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 6702000810/27.03.2014 г. издадено от звено
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

№ 362
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 № 46913.6.5(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка пет) с начин на трайно ползване Изоставена орна земя с
площ 224(двеста двадесет и четири)кв.м., категория ІІІ, находящ се в землището на
с.М.Поровец, община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.6.2; имот №
46913.6.841 и имот №46913.6.906, съгласно Акт за частна общинска собственост №
5460 от 13.06.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 14.06.2013год., рег.№
2081, том 8, №71.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
187,00 (сто осемдесет и седем лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 31.03.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 34,60 (тридесет и четири лева и
шестдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
670200765/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 46913.6.7 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка седем) с начин на трайно ползване Изоставена орна земя с
площ 274(двеста седемдесет и четири)кв.м., категория ІV, находящ се в землището на
с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.6.841 и имот №
46913.6.8, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5451 от 13.06.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 17.06.2013год., рег.№ 2100, том 8, №87.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
228,00 (двеста двадесет и осем лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 37,10 (тридесет и седем лева и десет
стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 670200771/27.03.2014год.
на отдел МПАМДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот № 46913.6.8 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка осем) с начин на трайно ползване Изоставена орна земя с
площ 524(петстотин двадесет и четири)кв.м., категория ІV, находящ се в землището на
с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.6.7; имот №
46913.6.841 и имот № 46913.6.9, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5449
от 13.06.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 17.06.2013год., рег.№ 2102,
том 8, №89.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
437,00 (четиристотин тридесет и седем лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 71,00 (седемдесет и един лева)лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 670200946/15.04.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.

4. Поземлен имот № 46913.6.12(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка дванадесет) с начин на трайно ползване Изоставена орна
земя с площ 671(шестотин седемдесет и един)кв.м, категория ІV, находящ се в
землището на с.М.Поровец, община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.6.841; имот №46913.6.13; имот №46913.6.35; имот №46913.6.11 и
имот №
46913.6.910, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5494 от 01.07.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 11.07.2013год., рег.№ 2284, том 9, №34.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
560,00 (петстотин шестдесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 04.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 103,60 (сто и три лева и шестдесет
стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 670200754/27.03.2014год.
на отдел МПАМДТ при община Исперих.
5. Поземлен имот № 46913.6.38(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка тридесет и осем) с начин на трайно ползване Изоставена
орна земя с площ 1 573(хиляда петстотин седемдесет и три)кв.м., категория ІV,
находящ се в землището на с.М.Поровец, община Исперих, при граници и съседи: имот
№46913.6.841; имот №46913.6.937; имот №46913.6.639 и имот №46913.6.961, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5514 от 01.07.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 16.07.2013год., рег.№ 2332, том 9, №77.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 312,00
(хиляда триста и дванадесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 04.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 213,10 (двеста и тринадесет лева и
десет
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000763/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
6. Поземлен имот № 46913.6.40(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка четиридесет) с начин на трайно ползване Изоставена орна
земя с площ 2 784(две хиляди седемстотин осемдесет и четири)кв.м., категория ІV,
находящ се в землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.6.48; имот №46913.120.61; имот №46913.120.60; №46913.6.39 и имот
№46913.6.841, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5516 от 01.07.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 17.07.2013год., рег.№ 2363, том 9, №106.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2
322,00 (две хиляди триста и дванадесет и два лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 413,00 (четиристотин и тринадесет
лева)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000764/27.03.2014год. на
отдел МПАМДТ при община Исперих.
7. Поземлен имот № 46913.6.57(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка петдесет седем) с начин на трайно ползване Изоставена
орна земя с площ 2 221(две хиляди двеста двадесет и едно)кв.м., категория ІV,

находящ се в землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.6.841; имот №46913.6.989; имот №46913.6.969; имот №46913.6.56 и
имот №46913.6.44, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5455 от
13.06.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 17.06.2013год., рег.№ 2096, том
8, №83.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1
852,00 (хиляда осемстотин петдесет и два лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 300,80(триста лева и осемдест
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000768/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
8. Поземлен имот № 46913.6.61(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка шестдесет и едно) с начин на трайно ползване Изоставена
орна земя с площ 1 366(хиляда триста шестдесет и шест )кв.м., категория ІV, находящ
се в землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.120.640; имот №46913.120.650; имот №46913.6.841 и имот №46913.6.44,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5453 от 13.06.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 17.06.2013год., рег.№ 2098, том 8, №85.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1
139,00 (хиляда сто тридесет и девет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 202,60(двеста и два лева и шестдест
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000769/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
9. Поземлен имот № 46913.6.65(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка шестдесет и пет) с начин на трайно ползване Друг вид
нива с площ 306(триста шест )кв.м., категория ІV, находящ се в землището на
с.М.Поровец, община Исперих, при граници и съседи: имот №46913.6.11; имот
№46913.6.841; имот №46913.6.36 и имот №46913.6.961, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5452 от 13.06.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
17.06.2013год., рег.№ 2099, том 8, №86.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
255,00 (двеста петдесет и пет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 04.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 41,40(четиридесет и един лева и
четиридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000770/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
10. Поземлен имот № 46913.6.166(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто шестдесет и шест) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 592(петстотин деветдесет и два)кв.м., категория ІІІ,
находящ се в землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.6.967; имот №46913.120.42; имот №46913.5.1; имот №46913.6.82 и имот

№46913.6.165, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5525 от 01.07.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 17.07.2013год., рег.№ 2354, том 9, №97.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
494,00 (четиристотин деветдесет и четири лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 04.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 100,10(сто лева и десет стотинки)лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000759/27.03.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.
11. Поземлен имот №46913.6.167 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто шестдесет седем) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 98 (деветдесет и осем) кв.м., категория ІІІ, находящ се в
землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.6.169; имот № 46913.120.41; имот № 46913.120.43; имот №46913.120.42;
№46913.5.1 и имот №46913.6.967, съгласно Акт за частна общинска собственост №
5524 от 01.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 17.07.2013год., рег.№
2355, том 9, № 98.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
82,00 (осемдесет и два лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 16,60 (шестнадесет лева и шестдесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000760/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
12. Поземлен имот №46913.6.169 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто шестдесет девет) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 170 (сто седемдесет) кв.м., категория ІІІ, находящ се в
землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.120.41; имот № 46913.6.167; имот № 46913.5.1; имот №46913.6.967 и имоот
№46913.6.170, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5523 от 01.07.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 17.07.2013год., рег.№ 2356, том 9, № 99.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
142,00 (сто четиридесет и два лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 28,70 (двадесет и осем лева и
седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000761/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
13. Поземлен имот №46913.6.170 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто седемдесет) с начин на трайно ползване Изоставена
орна земя с площ 61(шестдесет и един) кв.м, категория ІІІ, находящ се в землището на
с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.120.684; имот №
46913.120.41; имот № 46913.6.169; имот №46913.5.1; имот №46913.5.2 и имот
№46913.120.602, съгласно Акт за частна общинска собственост №5719 от

08.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на 15.04.2014год., рег.№ 1053, том
5, № 2.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 48,00
(четиридесет и осем лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 10,30 (десет лева и тридесет стотинки)
лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000762/27.03.2014год. на
отдел МПАМДТ при община Исперих.
14. Поземлен имот №46913.6.13 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка тринадесет) с начин на трайно ползване Изоставена орна
земя с площ 619(шестстотин деветнадесет) кв.м, категория ІV, находящ се в землището
на с.М. Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.6.841; имот
№ 46913.6.961; имот № 46913.6.35 и имот №46913.6.12, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5715 от 08.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на
15.04.2014год., рег.№ 1055, том 5, № 4.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
485,00 (четиристотин осемдесет и пет лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 95,50 (деветдесет и пет лева и петдесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000775/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
15. Поземлен имот №46913.6.967 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка деветстотин шестдесет и седем) с начин на трайно
ползване Изоставена орна земя с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв.м,
категория ІII, находящ се в землището на с.М. Поровец , община Исперих, при граници
и съседи: имот № 46913.6.169; имот № 46913.6.167; имот № 46913.120.42; имот №
46913.5.1 и имот №46913.6.166, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5302
от 21.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 26.02.2013год., рег.№ 604, том
2, № 173.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
391,00 (триста деветдесет и един) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 84,40 (осемдесет и четири лева и
четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000775/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
16.Поземлен имот №46913.6.907 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка деветстотин и седем) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 1 448 (хиляда четиристотин четиридесет и осем) кв.м,
категория ІV, находящ се в землището на с.М. Поровец , община Исперих, при граници
и съседи: имот № 46913.120.640; имот № 46913.6.841; имот № 46913.6.908 и имот
№46913.6.987, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5310 от 21.02.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 28.02.2013год., рег.№ 639, том 2, № 197.

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1
135,00 (хиляда сто тридесет и пет лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 233,50 (двеста тридесет и три лева и
петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000773/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
17. Поземлен имот №46913.6.937 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка деветстотин тридесет и седем) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 506 (петстотин и шест)кв.м, категория ІV, находящ се в
землището на с.М. Поровец, община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.6.841; имот № 46913.6.639; имот № 46913.6.38 и имот №46913.6.961, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5303 от 21.02.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 26.02.2013год., рег.№ 603, том 2, № 172.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
397,00 (трисат деветдесет и седем лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 68,50 (шестдесет и осем лева и петдесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000774/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
18. Поземлен имот №46913.6.165 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто шестдесет и пет) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 1 840 (хиляда осемстотин и четиридесет) кв.м, категория
ІII, находящ се в землището на с.М. Поровец , община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.6.166; имот № 46913.6.82 и имот № 46913.5.1, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5315 от 26.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
04.03.2013год., рег.№ 684, том 3, № 29.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 443,00
(хиляда четиристотин четиридесет и три лева) лева, която е пазарната цена, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 06.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 284,00 (двеста осемдесет и четири лева)
лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000758/27.03.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.
19. Поземлен имот №46913.6.53(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто петдесет и три) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 2 039(две хиляди тридесет и девет) кв.м, категория ІV,
находящ се в землището на с.М. Поровец, община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.6.85; имот № 46913.6.55; имот № 46913.6.58; имот № 46913.6.59; имот
№ 46913.6.60; имот № 46913.6.63; имот № 46913.5.13; имот № 46913.6.841 и имот №
46913.6.52, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5316 от 26.02.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013год., рег.№ 670, том 3, № 15.

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 599,00
(хиляда петстотин деветдесет и девет лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 276,20 (двеста седемдесет и шест лева и
двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000767/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
20. Поземлен имот №46913.6.163(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто шестдесет и три) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 139 (сто тридесет и девет) кв.м, категория ІII, находящ се
в землището на с.М. Поровец, община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.6.162; имот № 46913.120.498; имот № 46913.6.164 имот № 46913.6.82; съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5324 от 26.02.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 04.03.2013год., рег.№ 676, том 3, № 23.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
116,00 (сто шестнадесет лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 23,50 (двадесет и три лева и петдесет
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000757/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
21. Поземлен имот №46913.6.162(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка сто шестдесет и две) с начин на трайно ползване
Изоставена орна земя с площ 348 (триста четиридесет и осем) кв.м, категория ІII,
находящ се в землището на с.М. Поровец , община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.120.495; имот № 46913.120.4983; имот № 46913.6.163 и имот №
46913.6.82, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5325 от 26.02.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013год., рег.№ 679, том 3, № 24.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
273,00 (двеста седемдесет и три лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 58,80 (петдесет и осем лева и
осемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000756/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
22. Поземлен имот №46913.6.52(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка петдесет и две) с начин на трайно ползване Изоставена
орна земя с площ 1 164 (хиляда сто шестдесет и четири) кв.м, категория ІV, находящ се
в землището на с.М. Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот №
46913.6.53; имот № 46913.5.13 и имот № 46913.6.841, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5322 от 26.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
04.03.2013год., рег.№ 676, том 3, № 21.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
913,00 (деветстотин и тринадесет лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 157,70 (сто петдесет и седем лева и
седемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000766/27.03.2014год. на отдел МДТ при община Исперих.
23. Поземлен имот №46913.6.82(четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка шест точка осемдесет и две) с начин на трайно ползване Друг вид
нива с площ 1 106 (хиляда сто и шест)кв.м, категория ІII, находящ се в землището на
с.М. Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.6.166; имот №
46913.120.42; имот № 46913.6.162; имот № 46913.120.601; имот № 46913.120.495
продължава, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5318 от 26.02.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013год., рег.№ 672, том 3, № 17.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
867,00 (осемстотин шестдесет и седем лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 203,20 (двеста и три лева и двадесет
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000772/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
24. Поземлен имот №46913.4.343 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка четири точка триста четиридесет и три) с начин на трайно ползване
Друг вид нива с площ 2 628 (две хиляди шестстотин двадесет и осем) кв.м., категория
ІІІ, находящ се в землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи:
имот № 46913.4.344; имот № 46913.120.645; имот № 46913.4.342 и имот №46913.4.2,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5478 от 01.07.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 10.07.2013год., рег.№ 2270, том 9, № 20.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 192,00
(две хиляди сто деветдесет и два лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 31.03.2014 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 444,30 (четиристотин четиридесет и
четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000751/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
25. Поземлен имот №46913.4.344 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка четири точка триста четиридесет и четири) с начин на трайно
ползване Друг вид нива с площ 2 523 (две хиляди петстотин двадесет и три)кв.м.,
категория ІІІ, находящ се в землището на с.М.Поровец , община Исперих, при граници
и съседи: имот № 46913.4.345; имот № 46913.120.645; имот № 46913.4.343 и имот
№46913.4.2, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5479 от 01.07.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 10.07.2013год., рег.№ 2269, том 9, № 19.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 136,00
(две хиляди сто тридесет и шест лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 31.03.2014 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 463,60 (четиристотин шестдесет и три
лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000752/27.03.2014год. на отдел МДТ при община Исперих.

26. Поземлен имот №46913.5.11 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка пет точка единадесет) с начин на трайно ползване Изоставена орна
земя, с площ 92 (деветдесет и два)кв.м., категория ІІІ, находящ се в землището на
с.М.Поровец , община Исперих, при граници и съседи: имот № 46913.5.10; имот №
46913.5.1; имот № 46913.120.484; имот № 46913.120.39 и имот №46913.120.38,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5718 от 08.04.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на15.04.2014год., рег.№ 1054, том 5, № 3.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 72,00
(седемдесет и два лева)лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 16.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 15,60 (петнадесет лева и шестдесет
стотинки)
лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000753/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
27. Поземлен имот № 370010.66.15 (тридесет и седем хиляди и десет точка
шестдесет и шест точка петнадесет) с начин на трайно ползване Друг вид трайно
насаждение с площ 1 179(хиляда сто седемдесет и девет)кв.м., категория V, находящ се
в землището на с.Китанчево, община Исперих, при граници и съседи: имот №
37010.66.16; имот № 37010.66.11; имот №37010.90.593 и имот №37010.66.2, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5724 от 09.04.2014год., вписан в Агенцията по
вписванията на 15.04.2014год., рег.№ 1050, том 4, №199.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
870,00 (осемстотини седемдесет лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 286,50 (двеста осемдесет и шест лева и
петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
670200892/09.04.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
28. Поземлен имот № 370010.66.16(тридесет и седем хиляди и десет точка
шестдесет и шест точка шестнадесет) с начин на трайно ползване Друг вид трайно
насаждение с площ 1 180(хиляда сто осемдесет)кв.м., категория V, находящ се в
землището на с.Китанчево, община Исперих, при граници и съседи: имот №
37010.66.13; имот № 37010.66.15; имот №37010.90.593 и имот №37010.66.2, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5725 от 09.04.2014год., вписан в Агенцията по
вписванията на 15.04.2014год., рег.№ 1051, том 4, №200.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
872,00 (осемстотин седемдесет и два лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 286,70 (двеста осемдесет и шест лева и
седемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
670200893/09.04.2014год. 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. 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

№ 363
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от
Търговския закон.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Общински съвет Исперих приема за сведение Годишния счетоводен отчет за 2013
година на ЕООД " Общинска аптека" Исперих.
2. Задължава Управителя на ЕООД " Общинска аптека" Исперих да внесе в рамките на
60 дни оздравителн план за финансовото състояние на аптеката.
3. Приема предложението на Управителя на ЕООД " Общинска аптека" Исперих за
намаляване с една минимална работна заплата възнаграждението на управителя
считано от 01.04.2014година – съгласно Докладната записка Вх. № 73 от 19.03.2014г.
4. Задължава Кмета на община Исперих да подпише анекс към договора.
5. 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

№ 364
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 №65650.11.88(шестдесет и шест хиляди шестстотин и петдесет
точка единадесет точка осемдесет и осем) с начин на трайно ползване Нива, с площ 2
197(две хиляди сто деветдесет и седем)кв.м., местонахождение на имота - местност
„Ясаци” по кадастралната карта на с. Свещари, община Исперих, при граници и съседи:
имот № 65650.11.110; имот № 65650.11.87; имот №65650.35.307; имот №65650.35.306
и имот №65650.11.89, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5720 от
08.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на 15.04.2014год., рег.№ 1052, том
5, №1.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 623,00(хиляда шестстотин двадесет и три лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 325,90 (триста двадесет и пет лева и
деветдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
670200776/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
2.Поземлен имот №65650.11.89(шестдесет и шест хиляди шестстотин и петдесет
точка единадесет точка осемдесет и девет) с начин на трайно ползване Нива, с площ 2
239(две хиляди двеста тридесет и девет)кв.м., местонахождение на имота - местност
„Ясаци” по кадастралната карта на с. Свещари, община Исперих, при граници и съседи:
имот № 65650.11.110; имот № 65650.11.88; имот №65650.35.306; имот №65650.35.305
и имот №65650.11.90, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5721 от
08.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на 15.04.2014год., рег.№ 1056, том
5, №5.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 654,00(хиляда шестстотин петдесет и четири лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 332,20 (триста тридесет и два лева и
двадесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
670200777/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
3.Поземлен имот №65650.11.90(шестдесет и шест хиляди шестстотин и петдесет
точка единадесет точка деветдесет) с начин на трайно ползване Нива, с площ 2
151(две хиляди сто петдесет и един)кв.м., местонахождение на имота - местност
„Ясаци” по кадастралната карта на с. Свещари, община Исперих, при граници и съседи:
имот № 65650.11.18; имот № 65650.11.110; имот №65650.11.89; имот №65650.35.305;
имот №65650.35.304 и имот
№65650.11.91, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5722 от 08.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на
15.04.2014год., рег.№ 1059, том 4, №191.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 589,00(хиляда петстотин осемдесет и девет лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 319,10 (триста деветнадесет лева и
десет
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
670200778/27.03.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
4.Поземлен имот №65650.7.38(шестдесет и шест хиляди шестстотин и петдесет
точка седем точка тридесет и осем) с начин на трайно ползване Нива, с площ 1
923(хиляда деветстотин двадесет и три )кв.м., местонахождение на имота - местност
„Ясаци” по кадастралната карта на с. Свещари, община Исперих, при граници и съседи:
имот № 65650.7.47; имот № 65650.35.445; имот №65650.35.4 и имот №65650.7.23,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5723 от 08.04.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на 15.04.2014год., рег.№ 1057, том 5, №6.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1
420,00(хиляда четиристотин двадесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.04.2014год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 216,70 (двеста шестнадесет лева и
седемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
670200779/27.03.2014год. 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. 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

№ 365
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Община Исперих да предостави временна финансова помощ на СНЦ НЧ „Нов живот 1940” –
с. Конево в размер на 10 464.40 лв. със срок на възстановяване не по-късно от 31.12.2014 г. .
във връзка с изпълнение на Договор № 40/3/710058/2014г. за отпускане на финансова
помощ по проект „Коневска кошница “ по мярка 7.1 „Напред към наследството –
територията Исперих ни обединява” от Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих,
финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., ос 4 – ЛИДЕР

2. Общински съвет Исперих дава съгласие за отпускането на сума, като задължава Кмета
на общината да обзепечи вземането на Община Исперих от получателя на сумата.

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград в 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

№ 366
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 НЧ „Рома – Вазово –
200год.” – с. Вазово в размер на 15 000 / тринадесет хиляди/ лв. със срок на възстановяване не
по-късно от 31.12.2014 г. . във връзка с изпълнение на Договор № 40/3/710055 /2013г. за
отпускане на финансова помощ по проект „Да запазим нашата култура“ по мярка 7.1 „Напред
към наследството – територията Исперих ни обединява” от Стратегия за местно развитие на
МИГ Исперих, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., ос 4
– ЛИДЕР.

2. Общински съвет Исперих дава съгласие за отпускането на сума, като задължава Кмета
на общината да обзепечи вземането на Община Исперих от получателя на сумата.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния управител на
област Разград в 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

№ 367
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Севги Ерджан Тахир с
ЕГН 0252025070 и Тахир Ерджан Тахир с ЕГН 9803275049, със законен представител
Зийнеб Мехмед Мехмед ЕГН 7407085075 живущи в гр. Исперих, ул. „ Христо Ботев”
№ 19, общ. Исперих, обл. Разград.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 368
С цел участие в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр.
Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 226 във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от Търговския
закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид получена
покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр.
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Упълномощава

Гюнай Хюсмен Хюсмен – Председател на Общински съвет Исперих със следните права:
1.1 Да представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и К” –
ООД гр. Исперих, което ще се проведе на 27.05. 2014 г. от 10. 00 часа в
административната сграда на дружеството находяща се в гр. Исперих, ул. „ Боровец”
№ 1.
1.2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството
„По негова преценка в полза на община Исперих”
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в 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.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

