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

ПРОТОКОЛ №49 от 12.12.2014г.
РЕШЕНИЕ

№ 444
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих / мандат 2011-2015г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Избира за Председател на Постояната комисия по „ Социални дейности и
здравеопазване” към Общински съвет – Исперих Самедин Салим Сабит.
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областен
Управител на Област Разград.
РЕШЕНИЕ

№ 445
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих / мандат 2011-2015г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Избира за член на Постояната комисия по „ Социални дейности и
здравеопазване” към Общински съвет – Исперих Хасан Шабан Хасан.
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областен
Управител на Област Разград.
РЕШЕНИЕ

№ 446
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 Гюнел Адем Мюсреф – 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 16.12. 2014г. от 10. 00 часа в
административната сграда на дружеството.
1.2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както
следва.

т.1. Избор на одитен комитет във „ ВиК” ООД гр. Исперих, съгласно чл.40е от
Закона за независимия финансов одит.
да гласува „ ЗА”
т.2. Определяне мандата и възнаграждението на членовете на одитния комитет.
да гласува „ЗА”
т.3. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за
задължителна застраховка „ Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и
ползването на моторни превозни средства / МПС/ през 2015г.
да гласува „ЗА”
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.
РЕШЕНИЕ

№ 447
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, чл.
76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на
територията
Р Е Ш И:
I. Приема Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях от община Исперих.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.
IІІ.. 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

№ 448
С цел отреждане на територии за ниви и определяне предназначение на
земеделски земи съобразно начина им на трайно ползване, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 25, ал. 9 от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл.
45и от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване поради
отпадане на необходимостта от ползването на следните недвижими поземлени имоти
като Пасища, мери както следва:

1. Поземлен имот № 10015.20.145 (десет хиляди и петнадесет точка двадесет
точка сто четиридесет и пет), по кадастралната карта на с. Вазово, Община Исперих,
Област Разград, местност „Пара екинлик”, с площ 2 967 (две хиляди деветстотин
шестдесет и седем) кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, и начин на трайно
предназначение земеделска, категория на земята VI (шеста), съгласно Акт за публична
общинска собственост № 5564 от 23.07.2013 година - в Нива.
2. Поземлен имот № 10015.18.59 (десет хиляди и петнадесет точка осемнадесет
точка петдесет и девет), по кадастралната карта на с. Вазово, Община Исперих, Област
Разград, местност „Къшлалък”, с площ 3 375 (три хиляди триста седемдесет и пет)
кв.м, с начин на трайно ползване Пасище, и начин на трайно предназначение
земеделска, категория на земята II (втора), съгласно Акт за публична общинска
собственост № 5563 от 23.07.2013 година – в Нива.
3. Поземлен имот № 000077(нула нула нула нула седемдесет и седем) по плана
за земеразделяне на с. Конево, Община Исперих, Област Разград, местност „Волнонски
блок” с площ 13,620 (тринадесет дка. шестстотин и двадесет кв.м.) дка., с начин на
трайно ползване Пасище, мера, и категория на земята VI (шеста), съгласно Акт за
публична общинска собственост № 5813 от 28.10.2014 година – в Нива,
като променя и собствеността от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
ІІ. Дава предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на
имотите по т. І., както следва:
1. Поземлен имот № 10015.20.145 от Пасище - в Нива;
2. Поземлен имот № 10015.18.59 от Пасище - в Нива;
3. Поземлен имот № 000077 от Пасище, мера - в Нива;
при спазване изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за
устройство на територията.
ІІІ. На основание чл. 3, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
общинската собственост обявява за частна общинска собственост имотите по т. ІІ.
ІV. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна начина
на трайно ползване на имотите по т. ІІ - 3 (три) месеца от влизане в сила на настоящото
решение.
V. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение.
VI. 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
чрез Общински съвет - Исперих пред Административен съд - Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 449
С цел възстановяване правото на собственост на наследниците на Якуб Исуфов
Халилов със земеделска земя от Общинския поземлен фонд и писмо с вх.№К-

4699/20.10.2014 г. от ОС ”Земеделие” гр. Исперих и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Възстановява правото на собственост на наследниците на Якуб Исуфов
Халилов, със следния имот общинска собственост:
1.Поземлен имот №010044 с площ 1,072 дка, местност „Карши”, категория ІII,
находящ се в землището на с. Къпиновци, съгласно АОС №2245/04.03.2009 г., при
граници и съседи: имот №010043; имот №000020; имот №010045 и имот №010046;
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем-дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 450
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.7, ал.3, чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост и чл.2, ал.1, т. 5 от Наредба № 16 на Общински съвет –
Исперих с цел
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински
имоти;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил
Пежо Партнер, при начална продажна цена в размер на 800,00 (осемстотин)лева, без
ДДС, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 07.11.2014г.
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 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.

РЕШЕНИЕ

№ 451
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 01.07.2014 до 30.09.2014 в размер на – 779.50
лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2014 до 30.09.2014 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

№ 452
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
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2014 до
размер на – 0.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2014 до
размер на – 0.00 лв.

страната от
30.09.2014 в
чужбина от
30.09.2014 в

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 Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 453
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
I.Допълва списъка с нестопанските организации, кандидатсдтвали и имат
одобрени проекти към Стратегията на МИГ Исперих и тристранен договор с ДФ
„Земеделие“ РА София и СНЦ „МИГ Исперих“.
IІ.Община Исперих да предостави временна финансова помощ на СНЦ
„Електромобили за регионите - Исперих“, гр. Исперих, в размер на 13000,00
/тринадесет хиляди лева/ лв. със срок на възстановяване месец август 2015 г. във
връзка с изпълнение на Договор №40/3/710416/ 13.03.2014г. за отпускане като
финансова помощ по проект „Електрическа мобилност за Исперих“ 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
IІІ. 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

№ 454
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
I. Община Исперих да предостави временна финансова помощ на СНЦ Училищно
настоятелство при ЦДГ „Мечо Пух“, гр. Исперих, в размер на 5600,00 / пет хиляди и
шестстотин лрева/ лв. със срок на възстановяване месец май 2015 г. във връзка с
изпълнение на Договор№40/3/710898/ 18.08.2014г. за отпускане като финансова помощ
по проект „Празник на народната носия „От раклата на баба“ 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 20072013г., ос 4 – ЛИДЕР
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

№ 455
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 НЧ „ Съзнание
1891” гр. Исперих в размер на 40 000 лв. /четиредесет хиляди лева/ във връзка с
осъществяването на проект „Подобряване сградата на читалище „Съзнание 1891” – гр.
Исперих с цел утвърждаване на институцията като културен център на общонстта – І
етап” в рамките на Договора за финансово подпомагане № 40/3/3211323 от 04.08.2014г.
с Държавен фонд „Земеделие”
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 456
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните
читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Исперих за 2015г.
2. Финансовото обезпечаване на дейности по програмата при необходимост ще бъде
договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на Община Исперих и
съответното читалище.
3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и Кмета на
Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен Съд - Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 457
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 вр. с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34 от ЗРР и чл. 42 от
ППЗРР
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява доклада за резултатите от последваща оценка на Общински
план за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013 година, изготвен по проект:
„Заедно за открито, отговорно и ефективно управление на община Исперих”, Договор

№ 13-13-120/08.11.2013 година, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
2. Общински съвет – Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да извърши
всички действия за изпълнение на решението. Докладът да се публикува на страницата
на общината в интернет.
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл. 22 от
ЗМСМА.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след оповестяването му чрез
Общински съвет – Исперих пред Административен съд – Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Приложение: Доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план
за развитие на Община Исперих 2007-2013 година. /Доклада е приложен на диск/

РЕШЕНИЕ
№ 458
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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Предлага на Окръжен съд Разград по имена и длъжности 5 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
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
1.
2.
3.
4.
5.

Виолета Чикова Богатска – учител
Недка Петрова Лазарова
Райка Христова Гатева
Галина Йорданова
Весиле Мемиш Салим – безработна
Председател: /п/ Гюнел Мюсреф

Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

