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

ПРОТОКОЛ №47 от 20.10.2014г.
РЕШЕНИЕ

№ 426
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2от ЗМСМА, във връзка чл. 105, ал. 1, чл.
124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА задание за изработването на Общ устройствен план на Община
Исперих, включващ всички населени места и всички землища на територията на
Общината. Неразделна част от заданието са: писмо вх. № К-3233 / 22.07.2014 г. на
Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на
културата и писмо вх. № К-2581 / 19.06.2014 г. на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Русе към Министерството на околната среда и водите със
съдържащите се в тях методически указания и изисквания.
2. РАЗРЕШАВА изработването на Общ устройствен план на Община Исперих,
включващ всички населени места и всички землища на територията на Общината,
съобразно одобреното задание.
3. Дава съгласие Кмета на Община Исперих да предприеме предвидените в
закона действия по възлагане изработването на Общ устройствен план на Община
Исперих, включващ всички населени места и всички землища на територията на
Общината, съобразно одобреното задание.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград и за обнародване в «Държавен вестник» в
седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Приложение: Планово задание за изработване на Общ устройствен план на
Община Исперих.
РЕШЕНИЕ

№ 427
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №
130118, ЕКАТТЕ 56 945, Местност “Джибер Юртлу” – Землище с. Подайва, общ.
Исперих, обл. Разград, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1
от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 130118, ЕКАТТЕ 56
945, Местност “Джибер Юртлу” – Землище с. Подайва, 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

№ 428
Предвид необходимостта от Одобряване 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. 129 ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за 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
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
№ 429
Във връзка с избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд Разград и на
основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 5 и във връзка с чл. 68, ал.1 от
Наредба № 2/ 08.01.2008г. за съдебни заседатели
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Предлага на Окръжен съд Разград по имена и длъжности 15 кандидати за
съдебни заседтели за Районен съд - Исперих всички ползващи се с авторитет и добро
име сред обществеността посочени в Приложение № 1 към решението.
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областен
Управител на Област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград
по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

