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

ПРОТОКОЛ № 43 от 11.06.2014г.
РЕШЕНИЕ

№ 375
Във връзка с провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите
на Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград АД,
гр. Разград и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Упълномощава Гюнел Адем Мюсреф – Председател на ПК по „ Социални дейности и
здравеопазване” към Общински съвет Исперих, да представлява Общински съвет
Исперих в редовното годишното общото събрание на Многопрофилна болница за
активно лечение „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград „ АД, гр. Разград.
2.Упълномощава Гюнел Адем Мюсреф – Председател на ПК по „ Социални дейности и
здравеопазване” към Общински съвет Исперих да гласува по приетия дневен ред, в
полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба в
РБ, както сведва:
По точка 1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през
2013г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2013 г. – гласува „ЗА”
По точка 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.
заверен от регистриран одитор.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2013г. заверен от регистрирания одитор – гласува „ЗА”
По точка 3 - Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2013г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение загубата на
дружеството за 2013 г. да остане като непокрита загуба от минали години.- „ЗА”
По точка 4 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2013г.
проект на Решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г. – „ЗА”
По точка 5 – Избор на регистриран одитор за 2014 г.
проект на Решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава
предложения регистриран одитор за 2014г. – „ЗА”
По точка 6 – Промяна в състава на съвета на директорите.
проект на Решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите – „ЗА”
По точка 7 – Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението.

проект на Решение – Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението,
да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не
повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съотвествие с Наредба № 9 от 2000 г.за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – „ЗА”
По точка 8 – Промяна в капитала на дружеството.
проект на Решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в капитала на дружеството – „ЗА”
По точка 9 – Промяна в Устава на дружеството
проект на Решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в Устава на дружеството – „ЗА”
Настоящето 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 Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 376
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2 и ал.3 от Търговския
закон и чл.6, т.1 от Учредителния акт-устав на“МБАЛ- Исперих” ЕООД – гр.Исперих
Общински съвет- Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие д-р Абдулах Заргар Шабестари - Управител на „МБАЛ Исперих”
ЕООД да назначи д-р Емилия Димитрова Методиева – невролог ”МБАЛИсперих”ЕООД , да изпълнява длъжността Заместник-управител на Общинско
дружество “МБАЛ-Исперих” ЕООД, със седалище и адрес на управление обл. Разград,
община Исперих, ул. „Ахинора” №39.
2. Възлага на д-р Абдулах Заргар Шабестари - Управител на „МБАЛ Исперих”
ЕООД да упълномощи д-р Емилия Димитрова Методиева – невролог ”МБАЛИсперих”ЕООД , при отсъствието му (по време на отпуск, болест, командировка и др.),
да изпълнява неговите задължения като определи правомощията и със своя Заповед.
3. Възлага на Зам. Управителя на ”МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих да подаде
заявление за вписване на промени в обстоятелства в Общинско дружество”МБАЛИсперих” ЕООД в Агенцията по вписванията - Разград.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок след обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 377
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките
в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 в размер на –
1237.88 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 в размер на – 0.00 лв.
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

№ 378
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА; чл. 140 ал. 1 от ЗПФ; чл. 9 от ЗОД и Наредба № 12 на ОбС Исперих приета с
решение №300 / 20.12.2013 г.

Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих
към 31.12.2013 г.в размер на 16 194 300 лв.в т.число:
за държавни дейности
8 935 586 лв.
за общински дейности
7 258 714 лв.
в т.ч. дофинансиране
749 162 лв.
2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2013 г.в размер
на 14 405 389 лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

8 993 573 лв.
5 411 816 лв.

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2013 г. в размер на 16 194 300 лв.в т.число:
за държавни дейности
8 935 586 лв.
за общински дейности
7 258 714 лв.
в т.ч. дофинансиране
749 162 лв.

4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2013 г.в размер
на 13 387 507 лв. в т.ч.
за държавни дейности
8 174 330 лв.
за общински дейности
4 574 982 лв.
за дофинансиране
638 195 лв.
5.Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2013г. в размер
на 9 259 722 лв. в т.число:
за държавни
253 398 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
640 лв.
за общински дейности
8 857 068 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
6 915 761 лв.
от ИБСФ
384 лв.
от Други
3 500 лв.
за дофинансиране
149 256 лв.
6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2013 г. в размер на 3 672
241 лв. в т.число:
за държавни
130 857 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
640 лв.
за общински дейности
3 392 635 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
2 649 285 лв.
за дофинансиране
148 749 лв.
7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2013 г.
8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет
в размер на

12 853 лв.

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета
на Община Исперих и кметовете на населените места
в размер на

29 959 лв.

10.Приема разходите за командировки на кмета

1 815 лв.

11.Приема разходите за награди

3 100 лв.

12.Приема разходи за обезщетения и помощи

24 400 лв.

13.Приема разходите за спортни клубове

49 900 лв.

14.Приема разходите за религиозни храмове

1 120 лв.

15.Приема приходите по фонд “Приватизация”

384 лв.

16.Приема разходите по фонд “Приватизация”

384 лв.

17.Приема приходите по извънбюджетна сметка 7443
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

13 793 361 лв.

18. Приема разходите по извънбюджетна сметка 7443
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
19.Приема остатъка по бюджетните сметки
20.Приема остатъка по извънбюджетна сметка 7443
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
21.Приема остатъка по остатъка по извънбюджетна сметка 7444
на фонд „Приватизация”
22.Приема остатъка по набирателните сметки

4 857 725 лв.
1 017 882 лв.

8 935 636 лв.
0 лв.
470 499 лв.

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

№ 379
С цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и
необходимостта от включване в списъка на новите обекти, финансирани с общински
средства, и на основание чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2014 г. и чл. 56,
ал. 2 и чл. 124, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2014г.
съгласно Приложение №1 на стойност 41 000 402 лв.
2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от
продажба на нефинансови активи” за 2014г. съгласно Приложение № 2 на стойност
970 612 лв.
3. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено 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

№ 380
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 № 019087 (нула деветнадесет нула осемдесет и седем) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 1,286(едно цяло двеста осемдесет и шест)дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Ясак” в землището на с. Бърдоква, община
Исперих, при граници и съседи: имот № 019043; имот № 019088; имот №019089 и
имот №00076, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5270 от 18.02.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 19.02.2013год., рег.№ 474, том 2, № 76.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 101,00
( хиляда сто и един лева)лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 217,40 (двеста седемнадесет лева и
четиридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001108/12.05.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 019089 (нула деветнадесет нула осемдесет и девет) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 2,490(две цяло четиристотин деветдесет)дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Ясак” в землището на с. Бърдоква, община
Исперих, при граници и съседи: имот № 019088; имот № 019087; имот №000076 и
имот №019043, съгласно Акт за частна общинска собственост №5269 от 18.02.2013год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 19.02.2013год., рег.№ 473, том 2, № 75.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 132,00
(две хиляди сто тридесет и два лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 20.05.201 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 420,90 (четиристотин двадесет лева и
деветдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001109/12.05.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот № 019147 (нула деветнадесет сто четиридесет и седем) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 5,706(пет цяло седемстотин и шест.)дка., категория
ІII, находящ се в местността „Ясак” в землището на с. Бърдоква, община Исперих, при
граници и съседи: имот № 019148; имот № 019043; имот №019146 и имот №000076,
съгласно Акт за частна общинска собственост №5272 от 18.02.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 19.02.2013год., рег.№ 476, том 2, № 78.

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
4886,00 ( четири хиляди осемстотин осемдесет и шест лева)лева, която е пазарната
цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 19.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 964,60 (деветстотин шестдесет и
четири лева и шестдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001116/12.05.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
4. Поземлен имот № 019146 (нула деветнадесет сто четиридесет и шест) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 1,422(едно цяло четиристотин двадесет и два) дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Ясак” в землището на с. Бърдоква, община
Исперих, при граници и съседи: имот № 019043; имот № 000076 и имот №019147,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5271 от 18.02.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 19.02.2013год., рег.№ 475, том 2, № 77.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1218,00 (хиляда двеста и осемнадесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 240,40 (двеста и четиридесет лева и
четиридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001115/12.05.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
5. Поземлен имот № 24150.29.2(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка
двадесет и девет точка две) с начин на трайно ползване НИВА с площ 3, 096(три цяло
деветдесет и шест)дка., находящ се в местността „Сърт” в землището на с. Духовец,
община Исперих, при граници и съседи: имот № 24150.29.1; имот № 24150.42.19; имот
№24150.29.13 и имот №24150.29.7, съгласно Акт за частна общинска собственост
№5727 от 25.04.2014 год., вписан в Агенцията по вписванията на 28.04.2014год., рег.№
1162, том 5, № 73.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2651,00 (две хиляди шестстотин петдесет и един лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 477,90(четиристотин седемдесет и
седем лева и деветдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000971/17.04.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
6. Поземлен имот № 24150.10.138(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка
десет точка сто тридесет и осем) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,736(едно
цяло седемстотин тридесет и шест) дка., находящ се в местността „Ясак” в землището
на с. Духовец, община Исперих, при граници и съседи: имот № 24150.10.137; имот №
24150.501.578; имот №24150.10.120 и имот №24150.10.365, съгласно Акт за частна
общинска собственост №5729 от 25.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на
28.04.2014год., рег.№ 1163, том 5, № 74.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1486,00 ( хиляда четиристотин осемдесет и шест лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 293,50 (двеста деветдесет и три лева и
петдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000973/17.04.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.

7. Поземлен имот № 24150.10.137(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка
десет точка сто тридесет и седем) с начин на трайно ползване НИВА с площ, 1 670(едно
цяло шестстотин седемдесет)дка., находящ се в местността „Ясак” в землището на с.
Духовец, община Исперих, при граници и съседи: имот № 24150.10.115; имот №
24150.501.464; имот №24150.501.578; имот №24150.10.138 и имот №24150.10.365,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5730 от 25.04.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на 28.04.2014год., рег.№ 1155, том 5, № 72.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1430,00 ( хиляда четиристотин тридесет лева)лева, която е пазарната цена, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 282,30 (двеста осемдесет и два лева и
тридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000974/17.04.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
8. Поземлен имот № 24150.10.115(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка
десет точка сто петнадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 0,595(нула цяло
петстотин деветдесет и пет) дка,., находящ се в местността „Ясак” в землището на с.
Духовец, община Исперих, при граници и съседи: имот № 24150.501.577; имот №
24150.501.462; имот №24150.501.464; имот №24150.10.365 и имот №24150.10.137,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5731 от 25.04.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на 28.04.2014год., рег.№ 1160, том 5, № 71.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
510,00 ( петстотин и десет лева)лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 100,60 (сто лева и шестдесет
стотинки)лева,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702000975/17.04.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.

9. Поземлен имот № 24150.42.13(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка
четиридесет и две точка тринадесет) с начин на трайно ползване НИВА с площ 3,183
(три цяло сто осемдесет и три) дка., находящ се в местността „Пунар сърт” в
землището на с. Духовец, община Исперих, при граници и съседи: имот № 24150.42.17;
имот № 24150.42.7; имот №24150.42.6; имот №24150.42.20 и имот №24150.42.14,
съгласно Акт за частна общинска собственост №5728 от 25.04.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на 28.04.2014год., рег.№ 1164, том 5, № 75.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2726,00 ( две хиляди седемстотин двадесет и шест лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 491,30 (четиристотин деветдесет и
един лева и тридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000970/17.04.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
10. Поземлен имот № 012384(нула дванадесет триста осемдесет и чети) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 2,725 (две цяло седемстотин двадесет и пет) дка,.,
категория ІII, находящ се в местността „До село запад” в землището на с. Драгомъж,
община Исперих, при граници и съседи: имот №012383; имот № 012380; имот

№000001 и имот №010010, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5395 от
11.03.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2013год., рег.№ 1016, том
4, № 101.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2333,00 ( две хиляди триста тридесет и три лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 19.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 460,70 (четиристотин шестдесет лева и
седемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001300/30.05.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
11. Поземлен имот № 003062(нула нула три нула шестдесет и две) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 3,283(три цяло двеста осемдесет и три) дка., категория
ІІІ, находящ се в местността „Каплан” в землището на с. Старо селище, община
Исперих, при граници и съседи: имот № 003061; имот № 000022 и имот №003064,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5704 от 12.03.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на 18.03.2014год., рег.№ 597, том 3, №44.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 811,00
(две хиляди осемстотин единадесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 15.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 555,00 (петстотин петдесет и пет)лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000528/26.02.2014год. на отдел
МПАМДТ при община Исперих.
12. Поземлен имот № 002239 (нула нула две двеста тридесет и девет ) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 3,107(три цяло сто и седем) дка., категория ІII, находящ
се в местността „Арпалък” в землището на с. Лъвино, община Исперих, при граници и
съседи: имот № 002240; имот № 000024; имот №003234 и имот №000120, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5706 от 12.03.2014год., вписан в Агенцията по
вписванията на 18.03.2014год., рег.№ 594, том 3, №42.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2
661,00 (две хиляди шестстотин шестдесет и един лева)лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 15.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 570,90 (петстотин седемдесет лева и
деветдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000530/26.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
13. Поземлен имот № 002004 (нула нула две нула нула четири ) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 0,742(нула цяло седемстотин четиридесет и два)дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Инжелик” в землището на с. Лъвино , община
Исперих, при граници и съседи: имот № 002001; имот № 002144; имот №002145 и
имот №002146, съгласно Акт за частна общинска собственост №5705 от 12.03.2014год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2014год., рег.№ 595, том 3, №43.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
635,00 (шестстотин тридесет и пет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 15.05.2014 год.

Данъчната оценка на имота е в размер на 125,60 (сто двадесет и пет лева и
шестдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000529/26.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
14. Поземлен имот № 014001 (нула четиринадесет нула нула едно) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 0,254(нула цяло двеста петдесет и четири) дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Дончокорусу” в землището на с. Печеница,
община Исперих, при граници и съседи: имот № 014005; имот № 011029 и имот
№000024, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5709 от 12.03.2014год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2014год., рег.№ 591, том 3, №392.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
218,00 (двеста осемнадесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 19.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 42,90 (четиридесет и два лева и
деветдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000534/26.02.2014год. на отдел МПАМДТ при община Исперих.
15. Поземлен имот № 023014 (нула двадесет и три нула четиринадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 2,696(две цяло шестстотин деветдесет шест) дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Караачкулак” в землището на с. Печеница,
община Исперих, при граници и съседи: имот № 023016; имот № 000053; имот №
023012 и имот №000057, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5581 от
31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 25439, том
10, № 91.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 309,00 (две хиляди триста и девет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 19.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 317,00 (триста и седемнадесет
лева)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000536/26.02.2014год. на
отдел МПАМДТ при община Исперих.
16. Поземлен имот № 019014 (нула деветнадесет нула четиринадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 1,565(едно цяло петстотин шестдесет и пет) дка.,
категория ІII, находящ се в местността „Айвалък” в землището на с. Печеница, община
Исперих, при граници и съседи: имот № 019013; имот № 000056 и имот №019015,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5710 от 12.03.2014год., вписан в
Агенцията по вписванията на 18.03.2014год., рег.№ 592, том 3, № 40.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1
340,00 ( хиляда триста и четиридесет лева)лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 19.05.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 241,60 (двеста четиридесет и един лева
и шестдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000535/26.02.2014год. 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. 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

№ 381
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ; чл.8, ал.2 и ал.4
от Закона за общинската собственост ,чл.70, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих с
цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І.Отдаване под наем за срок от 1 (една) селскостопанска година.
1. Определя земеделските земи от Общински поземлен фонд на територията на
община Исперих по населени места, местности, категории, площи и годишни наемни
цени , както следва:
№

Землище

местност

С.Белинци

Вид
/категория
Нива/трета

1.
2.

С.Бърдоква

Нива/трета

3.
4.
5.
6.
7.

С.Делчево
С.Делчево
С.Делчево
С.Делчево
С.Конево

8.

С.Конево

9.
10
11
12
13
14
15

С.Къпиновци
С.Китанчево
С.Печеница
С.Лудогорци
С.Лудогорци
С.Лъвино
С.Малък
Поровец
С.Малък
Поровец
С.Малък
Поровец
С.Подайва
С.Подайва

Нива / трета
Нива / трета
Нива / пета
Нива / десета
Нива
/четвърта
Нива/
четвърта
Нива/трета
Нива /трета
Нива / трета
Нива /трета
Нива / трета
Нива/ трета
Нива / трета

Воденичарски
път
Фератлар - къшла
Мандаколак
Каршъкелеме
Дюздаа
Волнонски път

16
17
18
19

№
на
имота
03472.28.1
7
000036

Площ
дка
40,00

200,205 1317

25 лв.

018033
011023
026074
026078
057014

4,498
9,000
13,000
7,001
5,499

1215
1216
1217
1218
1242

25 лв.
25 лв.
19 лв.
19 лв.
22 лв.

Ливадите

006002

214,675 4225

22 лв.

Кулак
Арпалък
Канараюстю
Катълъ
Катълъ
Дьонлюк
Голям Юседжик

011013
37010.7.15
025067
010001
009040
014001
037015

46,998
16,847
15,352
50,916
68,501
315,116
6,693

4227
4310
1244
1318
4226
1316
1246

25 лв.
25 лв.
25 лв.
25 лв.
25 лв.
25 лв.
25 лв.

Нива / втора

Лъката

103006

4,150

1247

28 лв.

Нива / трета

Малък юседжик

034008

19,646

1248

25 лв.

Нива / трета
Нива /трета

Есенлер
Есенлер

053028
053027

9,112
3,881

5388
5389

25 лв.
25 лв.

Айналъ

АОС
4324

Наем.це
на за дка
25 лв.

20
21
22

С.Подайва
С.Подайва
С.Подайва

23

С.Подайва

24
25

С.Подайва
С.Подайва

26

37
38
39
40

С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Голям
Поровец
С.Райнино
С.Райнино
С.Райнино
С.Райнино

41
42
43

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Нива / трета
Нива / пета
Др.селскост.
тер-я трета
Др.селскост.
тер-я трета
Нива / трета
Др.стоп.терен
трета
Нива / трета

Есенлер
Пещера
Есенлер

053015
001001
053023

2,300
1254
473,522 1315
2,405
4955

25 лв.
19 лв.
25 лв.

Есенлер

053022

1,597

4954

25 лв.

Тетерлик юстю
Есенлер

025033
053008

13,697
4,000

5075
1470

25 лв.
25 лв.

Юседжик

013028

2,397

1263

25 лв.

Нива / трета

Камата

017005

1,399

1264

25 лв.

Нива / трета

Ат йолу

019035

3,748

1265

25 лв.

Нива / трета

Ат йолу

019037

1,601

1266

25 лв.

Нива / трета

Даа бостан

023001

2,139

1267

25 лв.

Нива / трета

Сакарджа

035048

2,020

1271

25 лв.

Нива / трета

Коджа екинлик

038033

4,343

1273

25 лв.

Нива / трета

Карши авул

039029

1,917

1275

25 лв.

Нива / трета

Коджа къшла

000100

4,599

4308

25 лв.

Затревена
Нива / трета
Нива / трета

Карши авул

000097

4,331

1262

25 лв.

Камата

017009

17,744

1261

25 лв.

Летище
Големия екинлик
Ирихисар
Лястовичката

015018
008023
003023
001006

8,313
10,004
5,480
26,209

1222
1223
1224
1225

28 лв.
28 лв.
28 лв.
22 лв.

С.Свещари
С.Свещари

Нива / втора
Нива / втора
Нива / втора
Нива
четвърта
Нива / пета
Нива / трета

Читлика
Сърта

3,542
1,724

4316
4317

19 лв.
25 лв.

С.Свещари

Лозе / пета

Лозята

12,015

4318

19 лв.

Бобатарласъ

65650.7.51
65650.20.4
0
65650.18.7
4
65650.17.6

31,479

4319

19 лв.

65650.15.2
5
65650.7.30
65650.7.18
65650.3.48
65650.20.4
1
020010
003038
012003

6,400

4320

22 лв.

1,005
5,690
12,621
12,997

4321
4323
4380
4381

19 лв.
19 лв.
19 лв.
19 лв.

53,767
2,695
12,625

5359
5360
1249

25 лв.
25 лв.
22 лв.

С.Свещари

Нива / пета

44
45

С.Свещари

46
47
48
49

С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари

Нива
/ Юртлука
четвърта
Нива / пета
Читлика
Нива / пета
Читлика
Нива / пета
Баладжалък
Нива / пета
Сърта

50
51
52

С.Тодорово
С.Тодорово
С.Яким
Груево

Нива/трета
Нива/трета
Нива
четвърта

Мехмедгьолджук
Алтън блок
/ Дерелик

53

С.Яким
Груево

Нива
четвърта

/ Юртлук

029002

11,494

1250

22 лв.

2. Определя следните условия за отдаване на земите от Общински поземлен
фонд по т.І, както следва:
2.1.Земите да се отдават под наем без търг или конкурс на заинтересовани лица
с постоянно местоживеене в населеното място от кмета на община Исперих след
съгласуване на подадени заявления от желаещите лица с кмета на населеното място,
като предимство имат безимотни и малоимотни.
2.2.Договорите за наем да се сключват за 1 (една) селскостопанска година, като
годишния наем да се внесе до 30 октомври на текущата селскостопанска година от
кмета на населеното място .
2.3.Наемателите нямат право да отдават наетата земя на трети лица. При
установено неизпълнение на това условие договора се прекратява и земята се отнема.
2.4. При необходимост кметът на община Исперих може да актуализира
наемната цена до 30 септември на текущата селскостопанска година с допълнително
споразумение.
ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/
селскостопански години на следните земеделски земи от Общински поземлен фонд на
територията на Община Исперих по населени места, местности, категории, площи и
годишни наемни цени, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.

С.Вазово Овощ.градина
пета
С.Вазово Изост.орна
земя пета
С.Вазово Овощ.градина
пета
С.Вазово Овощ.градина
пета
С.Вазово Нива/ трета

Ени
Екинлик
Ени
Екинлик
Ени
Екинлик
Ени
Екинлик
Ени
Екинлик

10015.8.42 9,000

4311

19 лв.

10015.9.60 29,019

4312

19 лв.

10015.9.26 29,372

4313

19 лв.

10015.9.20 9,709

4314

19 лв.

10015.9.30 36,001

4315

19 лв.

ІII. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията и в двумесечен
срок от влизане в сила на настоящото решение да организира и проведе публичен търг
с явно наддаване.
IV. Възлага на кметовете по населени места в община Исперих да следят за
състоянието и ползването на земеделските земи от Общински поземлен фонд, както и
за изпълнението на настоящото решение на ОбС – Исперих.
V. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и
областния управител на област Разград в 7- дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административно – процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 382
Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от
ОК 68 до ОК 69), засягаща УПИ X-128, XII-129, XIII-130, XV-131, XVI-132,133 и
XVII-133, кв. 15 по плана на с. Малък Поровец на и на основание чл. 21 ал. 1, т. 11
от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 134 ал. 2 т. 2 и т. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 205
т. 1 и чл. 208 от ЗУТ, и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 ио ал. 2 и чл. 34 от ЗОС
Общински съвет
РЕШИ :
1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 68 до ОК 69),
засягаща УПИ X-128, XII-129, XIII-130, XV-131, XVI-132,133 и XVII-133, кв. 15 по
плана на с. Малък Поровец
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

№ 383
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план за “ГРС
Исперих – ново външно ел. захранване, преминаващо през поземлени имоти №№
0.22, 0.23, 7.18, ЕКАТТЕ 44 358 – Землище с. Лъвино 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 “ГРС Исперих –
ново външно ел. захранване, преминаващо през поземлени имоти №№ 0.22, 0.23,
7.18, ЕКАТТЕ 44 358 – Землище с. Лъвино 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

№ 384
На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.2 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.2 и
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с чл.21,
ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2013 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на
Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за
развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 385
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и с цел изпълнение на заложените дейности
по проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно управление на община
Исперих” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.,
Приоритетна ос І „Добро управление”подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. В изпълнение на дейност Дейност 3: Разработване и въвеждане на
правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на конкретни политики от общинската администрация по проект
„Заедно за открито, отговорно и ефективно управление на община Исперих” по
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., Приоритетна ос І
„Добро управление”подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,
Общински съвет Исперих Предлага на кмета на Община Исперих Работна група за
наблюдение на „Общински план за развитие 2014-2020г.” в състав:
1. Айджан Бейтула – заместник кмет на Община Исперих;
2. Нехире Юмер – заместник кмет на Община Исперих;
3. Бейсим Руфад – заместник кмет на Община Исперих;
4. Севим Адем – секретар на Община Исперих ;
5. Янка Митева – директор на Дирекция „ИРФ”;
6. Къймет Ариф – Директор на дирекция „ГРАИО”;
7. Сали Баки – директор на дирекция „Хуманитарни дейности”;
8. Танжу Рамадан – началник отдел „Бюджет и счетоводство”

9.Айнур Емин – началник отдел „Управление на общинската собственост”;
10. Айлин Шукриева – началник отдел „АПООП”;
11. Халюк Хюсеин – началник
инфраструктура”;

отдел „Териториално устройство и

12. Хамди Нурула – общински съветник; председател на ЗПК „Светлина” с.
Средоселци;
13. адв. Даниел Димитров – общински съветник;
14. Адил Решидов – общински съветник;
15. Айдън Хюсеин – общински съветник, ръководител на офис Исперих на
„ИНВЕСТБАНК” АД
16. Зейти Мехмед - общински съветник, член на управителен съвет на „МИГ”
Исперих;
17. Мариан Топалов – общински съветник
18.Галина Иванова – главен експерт европейски проекти
19.Тезджан Хюсеин – младши експерт икономическо развитие и евроинтеграция
20.Светослава Цанева-младши експерт икономическо развитие и евроинтеграция
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК
РЕШЕНИЕ

№ 386
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 в
размер на – 0.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 в
размер на – 999.49 лв.
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

№ 387
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 в
размер на – 0.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 в
размер на – 0.00 лв.
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

№ 388
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП– ПП (подробен устройствен
план - парцеларен план) за ВОДОПРОВОД захранващ поземл. имот № 000 127,
ЕКАТТЕ 32 874 – Землище гр. Исперих, 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 ВОДОПРОВОД
захранващ поземл. имот № 000 127, ЕКАТТЕ 32 874 – Землище гр. Исперих, 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

№ 389
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 поземлен имот да се проведе процедура по
продажба на същия 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
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

следния

Поземлен имот № 000048(нула нула нула нула четиридесет и осем)с начин на
трайно ползване "Друга селищна територия", с площ 2,709(две цяло седемстотин и
девет) дка., категория ІII, находящ се в местността „Дюдюклюорман” по плана за
земеразделяне на с. Йонково, община Исперих, при граници и съседи: имот № 007004;
имот № 000046; имот №007005 и имот №000049, съгласно Акт за частна общинска
собственост №5440 от 04.06.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
05.06.2013год., рег.№ 1981, том 8, № 3.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 833,00
( три хиляди осемстотин тридесет и три лева)лева, която е пазарната цена, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 09.06.2014 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 766,60 (три хиляди седемстотин
шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702001367/09.06.2014год. 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

№ 390
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план за
Водопровод и Ел. захранване на поземлен имот № 033064, ЕКАТТЕ 32874, местност
“Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих 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 за Водопровод и Ел.
захранване на поземлен имот № 033064, ЕКАТТЕ 32874, местност “Пунар Екинлик” –
Землище гр. Исперих 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.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

