ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 23/17.04. 2009 г.
РЕШЕНИЕ
№ 137
С цел участие на Община Исперих като партньор в проект “Сътрудничество за
иконо- мическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане на екологични
иновативни под- ходи в агро-бизнес сектора в трансграничния регион Вълчелеле –
Ситово - Исперих ” по Програма ТГС Румъния – България, Приоритетна ос 3 –
Икономическо и социално развитие, Ключова област на интервенция 1 и собствен
бюджет по проекта на стойност около 50 000 евро, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и
т.12 от ЗМСМА и чл. 3, т.6 , чл. 4, т. 1, чл. 13 от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за участие на Община Исперих като партньор в проект
“Сътрудничество за икономическо и социално развитие и подкрепа за въвеждане на
екологични иновативни подходи в агро-бизнес сектора в трансграничния регион
Вълчелеле – Ситово - Исперих” по Програма ТГС Румъния – България, Приоритетна ос 3
– Икономическо и социално развитие, Ключова област на интервенция 1
2. Разрешава финансово участие на Община Исперих в проекта, представляващо
2,18 % от собствените разходи по проекта, както и осигуряване на собствени средства
за междинните плащания, преди възстановяването им от програмата.
3. Определя за координатор на проекта от страна на Община Исперих г-жа
Еленка Бонева Симеонова – зам.кмет на Община Исперих.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 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
№ 138
С цел реализиране на основните принципи на Ревизираната Европейска
Харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите и на

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с Решение № 135/11.03.2009г. на
ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма “Младежки дейности – 2009-2013 “. Финансовото обезпечаване
на дейностите за 2009г. от Програмата според възможностите на общината ще бъде осигурено в
бюджета за 2009 година.
2. 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.

ПРОГРАМА
“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ – 2009-2013”
І. Основни цели
1. Създаване на благоприятни предпоставки и условия за максимално доближаване
на дейностите до потребностите и желанията на децата и младежите.
2. Стимулиране на младежката инициатива и творчество за активно участие в
живота на общината и региона.
3. Подпомагане на процеса за пълноценна интеграция и социално присъствие на
младата личност като условие за нейното ефективно развитие и реализиране в
съвременното демократично общество.
ІІ. Основни задачи
1. Осигуряване на навременно и актуално информиране на младите хора.
2. Организиране на доброволчески дейности в името на обществени каузи.
3. Насърчаване на инициативата на младежките организации и организации,
работещи с младежта.
4. Разгръщане на неформалното образование на младите хора.
5. Осъществяване на различни форуми по важни за младите хора проблеми.
6. Разширяване възможностите на младите хора за избор на занимания и дейности
в свободното време.
7. Подпомагане реализирането на младежката инициатива и творчество във
всичките й позитивни измерения.
ІІІ. Приоритети
(произтичащи от Европейската харта за участието на младите хора в живота на
общините и регионите)
1. Политика за по-добра информираност на младежта.
• Разширяване на информацията за възможностите за финансиране на
младежки проекти(общински, национални, европейски).
• Постоянно актуализиране и разпространение на информация чрез
главния специалист „Младежки дейности”:
- свободното време на младите хора;
- образование, култура, спорт, социална и трудова заетост;

- общинска, регионална и национална политика за младежта.
• Усвояване и прилагане на нови положителни практики и обмен на
информация от информационните младежки центрове и младежките
организации от страната.
• Използване на средствата за масово осведомяване за достигане на
младежките проблеми до по-широк кръг от хора.
2. Насърчаване на младите хора за участие в живота на общината.
• Разширяване и задълбочаване на партньорството с младежки НПО;
• Организиране на младежки форуми, изложения и др.

3. Политика за свободното време.
(реализиране на дейности за утвърждаване на здравословен начин на живот и
опазване на околната среда, духовност, култура, спорт и социална подкрепа)
• Организиране на конкурси, концерти и изложби, стимулиращи
творческия потенциал и изява на младите хора;
• Подпомагане на младежки състави за участие в национални и
международни фестивали, конкурси, състезания, прегледи и други
културни и спортни прояви;
• Задълбочаване на взаимоотношенията и координацията с институции и
организации за осъществяване на доброволчески труд в полза на
обществото;
• Осъществяване на трайно партньорство с институции и организации,
работещи в областта на свободното време;
• Привличане на по-голям брой млади хора и специалисти, съпричастни на
идеята за здравословен начин на живот;
• Усилена работа с деца и младежи с увреждания;
• Реализиране на дейности и инициативи за опазване на околната среда и
др.
4. Политика за неформално образование.
• насърчаване активното участие на младите хора в процеса „учене през
целия живот”;
• осъществяване на екологично, културно, спортно и др. образование;
5. Международна дейност и сътрудничество.
• Популяризиране и насърчаване дейността на младежки организации,
осъществяващи международен младежки обмен;
• Задълбочаване на контактите с местни структури, работещи с младежта
от градовете с имена на ханове и разширяване на съвместните
инициативи;
• Подпомагане участието на младежки клубове и формации в
международни културни прояви(фестивали, конкурси и др.)
• Подпомагане на младежи и/или представители на младежки организации
за участие във форуми за утвърждаване на европейската политика за
работа с младежта.

ДЕЙНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНА
№

ИНИЦИАТИВИ, ПРОЯВИ

І.
1.1

Участие на младите хора в живота на общината
Популяризиране участието на младежите в реализирането на
проекти чрез подходящи форми и НПО (срещи, кръгли маси,
обучения, конкурси и др.)
- провеждане на обучения, дискусии и семинари по актуални теми
– през годината

1.2

ІІ.

1.

Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването
на:
- 08 май - поетичен конкурс „Европа”
- 12 август – Международен ден на младежта-турнир по тенис на
маса
- 08 ноември – Европейски ден на младежта – футболен турнир
- 12 май – Конкурс за красота „Мис Пагане” с участието на
младежи от градовете с имена на ханове

2009
година
/ лева /
6100,00 лв.

400,00лв.

100,00лв.
300,00лв.
3
00,00лв.
5000,00лв.

Организиране на свободно време

1900,00 лв.

Стимулиране и подпомагане участието на млади хора в т.ч. и
млади хора в неравностойно положение в младежка художествена
самодейност и спорт. Да се осигурява възможност за участия в
общински, регионални, национални, международни прояви и др.
- детско утро „Символите на Европа” – м.Май
- крос-кънтри „Стоте могили”
- среща с деца инвалиди по случай Международния ден за хора с
увреждания – 18.12
- колоездене и крос-кънтри по повод Световния ден без
автомобили - 22.09.
- Националния ден на спорта – 17 май – бридж турнир
- провеждане на общински преглед на строевата подготовка и
маршова песен – м.Май

100,00лв.
400,00лв.
100,00лв.
300,00лв.
500,00лв.
300,00лв.

2.

Организиране на дейности с екологична насоченост
- отбелязване на Международния ден за опазване на околната
среда – м.Август

200,00лв.

ІІІ.

Международна дейност и сътрудничество

1000,00 лв.

1.

Участие във форуми за утвърждаване на европейската политика за
работа с младежта / в т. ч. подпомагане участие на младежи или
представителни младежки групи (по покани)
Организиране на форуми за обмяна на опит в различни сфери на
младежките дейности.

500,00лв.

2.

ОБЩА СУМА:

500,00лв.
9000 лв.

РЕШЕНИЕ
№139
1. Връща Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противо
обществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община
Исперих през 2008г. за разглеждане на следващото заседание на Общински
съвет – Исперих.
2. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд-Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№140
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема за сведение отчета - за финансово-икономическото състояние на “
МБАЛ-Исперих” ЕООД гр. Исперих за финансовата 2008г.
2.Реализираната загуба в размер на 145 хил.лв., да бъде компенсирана с
натрупаната и неразпределена печалба от минали години
3.Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд - Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 141
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
Общински съвет – Исперих
РЕШИ
1. Приема анализа на финансовото и имуществено състояние към 31.12.2008г. на
“ Лудогорска слава” ЕООД гр. Исперих, като реализираната печалба да остане за
реинвестиция
2. Реализираната и неразпределена печалба да остане в резерва на дружеството
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№142
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост ; чл.39, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих, чл.5 от Наредба
№ 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на
поземлени имоти, находящи се в с.Свещари, община Исперих, Област Разград да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на условия за ново строителство и откриване на нови работни места
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:
1.1.Поземлен имот № 65650.35.483 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и
петдесет точка тридесет и пет точка четиристотин осемдесет и три) с адрес
с.Свещари, ул.»Демокрация» №20б, с начин на трайно предназначение
УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ с площ 4 282 (четири хиляди двеста
осемдесет и два) кв.м, при граници и съседи: поземлен имот № 65650.35.474;
поземлен имот № 65650.35.485 и поземлен имот № 65650.35.454, ведно с
построените в имота сгради, както следва :
а/ едноетажна сграда № 65650.35.483.4 със застроена площ 22 (двадесет и
два) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
б/ едноетажна сграда № 65650.35.483.6 със застроена площ 27 (двадесет и
седем) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
в/ едноетажна сграда № 65650.35.483.8 със застроена площ 296 (двеста
деветдесет и шест) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
г/ едноетажна сграда № 65650.35.483.1 със застроена площ 81 (осемдесет и
един) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
д/ едноетажна сграда № 65650.35.483.3 със застроена площ 11 (единадесет)
кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
е/ едноетажна сграда № 65650.35.483.5 със застроена площ 10 (десет) кв.м с
начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
ж/ едноетажна сграда № 65650.35.483.7 със застроена площ 138 (сто тридесет
и осем) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.
з/ едноетажна сграда № 65650.35.483.2 със застроена площ 300 (триста) кв.м
с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
съгласно Акт за частна общинска собственост № 2114 от 10.02.2009год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 13.02.2009г., вх.рег.№151, том І, №102.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
25 240,00 (двадесет и пет хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС върху земята,
която цена е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 19.02.2009 год.
Данъчната оценка на имота е 17 910,20 (седемнадесет хиляди деветстотин и десет
лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 228/06.02.2009 год.,
издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.

2.1.Поземлен имот № 65650.35.484 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и
петдесет точка тридесет и пет точка четиристотин осемдесет и четири) с адрес с.
Свещари, ул.»Шипка» №2, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА,
с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ
ОБЕКТ с площ 2 134 (две хиляди сто тридесет и четири) кв.м, при граници и
съседи: поземлен имот № 65650.35.485; поземлен имот № 65650.35.450 и поземлен
имот № 65650.35.454, ведно с построените в имота сгради, както следва :
а/ едноетажна масивна сграда № 65650.35.484.1 със застроена площ 394
(триста деветдесет и четири) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ.
б/ едноетажна масивна сграда № 65650.35.484.2 със застроена площ 29
(двадесет и девет) кв.м с начин на предназначение СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 2112 от 09.02.2009год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 13.02.2009год., вх.рег.№150, том І, № 101.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 12 751,00
(дванадесет хиляди седемстотин петдесет и един) лева без ДДС върху земята,
която цена е пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 19.02.2009 год.
Данъчната оценка на имота е 6 690,90 (шест хиляди шестотин и деветдесет
лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 227/05.02.2009 год.,
издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да издаде заповед за откриване на
процедурата по провеждане на публичния търг , определи условията на търга.
След приключване на търга да издаде заповед за определяне на купувача и
сключи договор за продажба, които в три дневен срок да предостави в Общински
съвет –Исперих.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 143
Съгласно проявеният интерес за закупуване на общинско жилище от наематели,
настанени по административен ред да се проведе процедура по продажба на имота с
цел:
- реализиране на постъпления ;
-създаване на условия за по добро стопанисване на жилищния имот и
на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.42, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона
за общинската собственост, чл.30, ал.1, т.3 и чл.32 от Наредбата № 13 на Общински
съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І.Да се
продаде самостоятелен обект с начин на трайно ползване
АПАРТАМЕНТ № 17 (седемнадесет), състоящ се от спалня, хол, кухня и санитарни
помещения с обща застроена площ 62,51 (шестдесет и две цяло петдесет и един) кв.м
при граници и съседи: ляво – апартамент № 18; дясно – апартамент № 16; горе – покрив
и долу – апартамент № 14, ИЗБА № 17 (седемнадесет) със застроена площ 5,26 (пет
цяло двадесет и шест) кв.м при съседи: ляво – изба № 18; дясно – изба №16; общи
части 7,98 (седем цяло деветдесет и осем) кв.м и 70,49 (седемдесет цяло четиридесет и
девет) кв.м от правото на строеж съгласно Акт за частна общинска собственост №
1938 от 26.03.2008год., вписан в Агенцията по вписванията на 16.04.2008год., дело №
197, вх.рег.№1039, том ІІІ, № 58, парт.кн.том 133 на лицата НЮРГЮЛЕ САИТ ХАЛИЛ
И ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ , настанени в общинското жилище с настанителна
заповед № 112 от 16.07.1998год. на кмета на Община Исперих.
Продажбата да се извърши на пазарна цена в размер на 35 000 (тридесет и пет
хиляди) лева, съгласно пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител с оценка от
29.01.2009год.
Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на жилищния имот е в размер на 6 070,70 (шест хиляди и седемдесет
лева и седемдесет стотинки)лева, съгласно удостоверение № 389 от 13.03.2009
год.издадено от звено «Местни данъци и такси» при общин Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих след приемане решението на Общински
съвет – Исперих да издаде Заповед за разпореждане.
ІІІ. Задължава кмета на община Исперих след приключване на процедурата да
сключи договор за продажба, който подлежи на вписване по надлежния ред в
Агенцията по вписванията. В тридневен срок от сключването, договора да се
предостави в Общински съвет – 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
№ 144
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.39, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата № 5 ,чл.5 от Наредба № 16 на
Общински съвет – Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на празни
дворни места, находящи се в с.Делчево, община Исперих, Област Разград
да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на условия за ново жилищно строителство
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 VІІ-86 (римско седем тире осемдесет и шест) в квартал 24
(двадесет и четири), находящ се в с.Делчево, ул. «Иван Кънчев» № 6, община
Исперих, област Разград, с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 1 125
(хиляда сто двадесет и пет ) кв.м при граници и съседи: север – парцел V-87; юг –
ул.»Иван Кръстев»; запад – парцел VІІІ-86 и изток – парцел VІ-общински, съгласно
Акт за общинска собственост № 2068 от 05.02.2009 год., вписан в Агенцията по
вписванията на 09.02.2009год., вх.рег.№138, том І, №94 при начална продажна
тръжна цена в размер на 2 362,50(две хиляди триста шестдесет и два лева и
петдесет стотинки) лева без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 29.01.2009 год.
Данъчната оценка на имота е 2 349,00 (две хиляди триста четиридесет и девет)
лева, съгласно удостоверение № 0104/21.01.2009 год., издадено от звено «Местни
данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот ІХ-общински (римско девет тире общински) в квартал 24
(двадесет и четири), находящ се в с.Делчево, ул. «Иван Кръстев» №2, община
Исперих, област Разград, с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ
1 860 (хиляда осемстотин и шестдесет) кв.м при граници и съседи: север – парцел ІІобщински; юг – ул.»Иван Кръстев»; запад – УПИ І-90 и изток – УПИ VІІІ-86, съгласно
Акт за общинска собственост № 2070 от 05.02.2009 год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.02.2009год., вх.рег.№139, том І, № 95 при начална продажна
тръжна цена в размер на 3 906,00 (три хиляди деветстотин и шест) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 29.01.2009 год.
Данъчната оценка на имота е 3 883,70 (три хиляди осемстотин осемдесет и три
цяло и седемдесет) лева, съгласно удостоверение № 0106/21.01.2009 год., издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
3.Поземлен имот ХІІ-общински (римско дванадесет тире общински) в квартал
20 (двадесет), находящ се в с.Делчево, ,ул. «Искър» № 2, община Исперих, област
Разград с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 780 (седемстотин и
осемдесет) кв.м при граници и съседи: север – УПИ Х-общински; юг – ул.»Искър»;
запад – УПИ ХІІІ-ощински и изток – УПИ ХІ-общински, съгласно Акт за общинска
собственост № 2071 от 05.02.2009 год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.02.2009год., вх.рег.№137, том І, № 93 при начална продажна тръжна цена в
размер на 1 638,00 (хиляда шестотин тридесет и осем) лева без включен ДДС, която
е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
29.01.2009 год.
Данъчната оценка на имота е 1 628,60 (хиляда шестотин двадесет и осем цяло и
шестдесет) лева, съгласно удостоверение № 0103/21.01.2009 год., издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да издаде заповед за откриване на
процедурата по провеждане на публичния търг и определи условията, като след
приключване на търга да издаде заповед за определяне на купувача и сключи договор
за продажба, които в три дневен срок от издаването респективно от сключването им да
предостави в Общински съвет –Исперих.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 145
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, и в изпълнение на ПМС 46 от
26.02.2009 год.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І.Определя основните заплати на кмета на Община Исперих, председателя
на Общински съвет - Исперих, и на кметовете на кметства считано от
01.01.2009 год., както следва:
1.Кмет на Община Исперих
2.Председател на Общински съвет –90% от
основната заплата на кмета на Община Исперих
3. Кметове на кметства
Кмет на км. Подайва
Кмет на км. Китанчево
Кмет на км. Лъвино
Кмет на км. Тодорово
Кмет на км. Вазово
Кмет на км. Йонково
Кмет на км. Духовец
Кмет на км. Лудогорци
Кмет на км. Свещари
Кмет на км. Белинци
Кмет на км. Г. Поровец
Кмет на км. Делчево
Кмет на км. Малко Йонково
Кмет на км. Ст.Селище
Кмет на км. Райнино
Кмет на км. Средоселци
Кмет на км. Печеница
Кмет на км. Драгомъж
Кмет на км. Бърдоква
Кмет на км. Як. Груево
Кмет на км. Къпиновци
Кмет на км. М.Поровец

1462 лв.
1315 лв.
730 лв.
730 лв.
700 лв.
700 лв.
700 лв.
680 лв.
680 лв.
680 лв.
680 лв.
680 лв.
680 лв.
650 лв.
650 лв.
650 лв.
650 лв.
650 лв.
620 лв.
620 лв.
620 лв.
620 лв.
620 лв.
620 лв.

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

№ 146

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 2006г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Сабрие Метин Халил и
Назиле Метин Халил със законен представител Емине Ружди Куван от гр.
Исперих, обл. Разград, ул. „Панега ” № 30А
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
областния управител на област Разград в седемдневен срок.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на Общински съвет – Исперих: /п/
/ Бейсим Басри /
ПРОТОКОЛИСТ:

/п/

/ Къймет Ариф /

Изготвил:
/К.Ариф/
Гл.спец. Сътрудник
Общински съвет-Исперих

