ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 36 / 15.02. 2010 г.
РЕШЕНИЕ
№ 214
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема отчет за дейността си и дейността на своите комисии през периода от 01. януари 2009г.
до 31. декември 2009г.
2. Настоящето решение да се изпрати 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
№215
Във връзка с подадена Оставка на Акиф Мехмед Акиф от длъжността Кмет на Кметство с.
Лъвино и влязло в сила Решение № 192 / 15. 01. 2010 на ОИК - Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Избира Мерал Хълми Осман за временно изпълняващ длъжността „Кмет на
Кметство село Лъвино” считано от приемане на настоящото решение за срок до полагане на клетва от
новоизбрания Кмет.
2. Определя на ВрИД Кмета на село Лъвино основна месечна работна заплата
съгласно Решение № 145/ 17. 04. 2009г. на Общински съвет – Исперих, Протокол № 23 считано от датата
на избирането му.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№216
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост и

съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество при община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с
общинското имущество на Община Исперих за изминалата 2009год.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областния 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 Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№217
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

Общинските бюджети,

1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2009..
в размер на 15 835 456лв., в това число:
за държавни дейности
9 405 164 лв.
за общински дейности
6 430 292 лв.
в т.ч. дофинансиране ДД 546 388 лв.
2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2009г.
размер на 12 993 819лв.в това число:
за държавни дейности
7 875 478 лв.
за общински дейности
5 118 341 лв.
в т.ч.дофинансиране ДД
365 467 лв.
3. Приема разходите за КВ
1 897 403 лв.
4. Приема разходите за представителни цели
на Общинския съвет
8 000лв.
5. Приема разходите за представителни цели
на Кмета на Община Исперих
34 990лв.
6.Приема разходите за командировки на кмета
625 лв.
7.Приема разходите за награди
2 950 лв.
8.Приема разходи за обезщетения и помощи
16 125 лв.
9.Приема разходите за погребения на самотни жители
155 лв.
10.Приема разходите за спортни клубове
23 640 лв.
11.Приема приходите по фонд “Приватизация”
24 736 лв.
12.Приема разходите по фонд “Приватизация”
10 000 лв.
13. Приема приходите по извънбюджетна сметка за
Получаване, разходване и отчитане на средства от ЕФ
71 382 лв.
14. Приема разходите по извънбюджетна сметка за
Получаване, разходване и отчитане на средства от ЕФ
56 217лв.
15. Приема остатъка по набирателна сметка
85 388.42 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
№ 218
На основание чл. 21, ал.1, т. 2,5,6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл.12 от Закона за общинските бюджети,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Разпределя преходния остатък от 2009 година както следва:
1.1. За финансиране на държавни
дейности..................................................................................................................475 124 лв.
/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/
в това число за КВ......................................................................................................23 850 лв.
1.2. За местни дейности.........................................................................................305 985 лв.
в това число за КВ...........................................................................................16 819 лв.
2.Приема бюджета на Община Исперих за 2010 година както следва:
2.1.По приходната част............................................................................... ...12 249 865 лв.
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 11/ в т.ч.:
2.1.1. приходи с държавен характер ............................................................. 7 609 564 лв.
2.1.1.1. обща субсидия по чл. 10 от ЗДБРБ за 2009г........................................ 7 094 629 лв.
2.1.1.2. преходен остатък .. .................................................................................
2.1.1.3. собствени приходи на ООУ.....................................................................

475 124 лв.
39 811 лв.

2.1.2. приходи с общински характер ..............................................................4 640 301 лв.
2.1.2.1. имуществени и други данъци ................................................................. 680 219 лв.
2.1.2.2. неданъчни приходи ................................................................................ 2 187 502 лв.
2.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................................ 1 175 500 лв.
2.1.2.4. за зимно поддържане....................................................................................33 300 лв.
2.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности ............................................................................ ...................254 600 лв.
2.1.2.6. преходен остатък ........................................................................................305 985 лв.
2.1.2.7. начислени лихви за предходен период.........................................................3 195 лв.
2.2. По разходната част , в т. ч. :
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:10,12:20/ ...................12 249 865 лв.
в т.ч.за
2.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности.................7 609 564 лв.
/съгласно приложения 3:10/
в т.ч.Бюджет на читалища по приложение 8а....................................................205 344 лв.
в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители............... ..........................6 219 034 лв.
както следва:
Дирекция “ОЗК”..................................................................................................1 366 283 лв.
Дом за деца “Лудогорие”.................................................................................. 724 566 лв.

Исторически музей.............................................................................................. 279 300 лв.
Км. Подайва.............................................................................................................. 91 603 лв.
Км. Свещари............................................................................................................. 59 574 лв.
ООУ – 11 броя..................................................................................................... 3 697 708 лв.
2.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности
/ съгласно приложения 12-20 /.........................................................................

4 640 301 лв.

в т.ч. резерв в/у собствените приходи съгласно прил. 19......................................88 296 лв.
и дофинансиране на делигирани от държ. дейности................................. 491 302 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители................................ 1 105 064 лв.
Дирекция “ОЗК”........................................................................................717 277 лв.
Дом за деца “Лудогорие”.................................. .......................................1 000 лв.
Исторически музей..................................................................................130 943 лв.
Радиоцентър Исперих...............................................................................15 384 лв.
Км. Подайва...................................................................................................43 304 лв.
Км. Свещари..................................................................................................39 087 лв.
ООУ – 11 броя /приложение20а/........................................................158 069 лв.
3. Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва:
3.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите” /Приложение 21/.............14 390 лв.
3.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 21/……….........................384 лв.
4. Приема списъка за капитал. разходи /Приложение 22/............................902 883 лв.
5. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 4000
“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” (Приложение № 22а)
........................ 593 130 лв.
6. Определя числеността на персонала, годишен фонд работна заплата с месечно
разпределение /Приложение 23, 23а /
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3% от начислените
трудови разходи.
7.2.Разходи за погребения в дейност ”Обредни домове и зали” в размер на
за починали жители на общината без близки, роднини и бездомни.

50.00 лв.

7.3.Разходи за награди – 4000 лв. (до 200 лв. на човек)
7.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 17 000 лв. (до 200 лв. на
семейство)

7.5.Посрещане на гости и представителни – 40 000лв. в т.ч. 10 000 лв. за председателя
на Общински съвет - Исперих
7.6.Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 36 000 лв.
7.7.Разходи за религиозни храмове – 10 000 лв.
8. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата
дейности по образование, които имат право на заплащани на част от транспортните
разходи. /Приложение 24/
9. Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по
утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства.
10. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от общинския бюджет
в рамките на бюджетната година във връзка с разходи по одобрени проекти по ОП на
ЕС, ПРСР и други донорски програми, преди получаване на междинните и
окончателни плащания от управляващия орган чрез:
- предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета за сметка на
планирания по § 9700 резерв от собствени средства.
- ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на община
Исперих средства.
- безлихвени заеми от ЦБ.
- предоставяне на временен безлихвен заем от преходния остатък на
ОУ”Васил Априлов” в размер на 100 000 лв.за финансиране на проекта по ОПРР обект “Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ
”Васил Априлов”, без да се нарушава нормалната дейност на същото.
11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за
бюджетната 2010 година /чл. 27 от ЗОБ/:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или
от дейност в дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и
размер в частта на местните дейности.
11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
11.4. За правомощията по т. 11 кметът издава заповеди.
12. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи :
заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разградв седем дневен срокот 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
№ 219
С цел подпомагане на общинско дружество „МБАЛ - Исперих” ЕООД и на

основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Общински съвет – Исперих отпуска 30.000.00 / тридесет хиляди / лева от
планирания резерв на „МБАЛ - Исперих” ЕООД във връзка с подмяна на
отоплителната инсталация.
2. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и
на Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването
им пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№220
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и съгласно чл.4, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Община Исперих за 2010год.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областния
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 Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№221
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Допълва Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество при община Исперих, както следва:
§1 В чл.40, ал.1 след „урегулиран поземлен имот” се допълва израза
„ поземлен имот извън границите на урбанизираната територия” и алинеята
придобива следната редакция:
Ал.1 „Продажбата на имот – частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот, поземлен имот извън границите на урбанизираната
територия или поземлен имот в урбанизираната територия на община Исперих, върху
който физически или юридически лица притежават законно построена сграда, се
извършва от кмета на общината, без решение на Общинския съвет и без търг или
конкурс.”

§2 В чл.41, ал.1 след „урегулиран поземлен имот” се допълва израза „поземлен
имот извън границите на урбанизираната територия” и алинеята придобива следната
редакция:
Ал.1 „Продажбата на имот – частна общинска собственост, представляващ
урегулиран поземлен имот, поземлен имот извън границите на урбанизираната
територия или поземлен имот в урбанизираната територия на община Исперих , върху
който физически или юридически лица са придобили право на строеж до 13 юли
1991год. За построяване на жилищна или вилна сграда, се извършва от кмета на
общината, без решение на Общинския съвет и без търг или конкурс.”
§3 Към чл.42 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
Ал. 4 „ Когато от имота, върху който е отстъпено право на строеж след
изменение на плана са се образували два или повече урегулирани поземлени имота и в
тях са построени сгради, същите имоти се продават на лицата реализирали правото на
строеж”.
ІІ. Променена и допълнена с настоящото решение, Наредба № 5 да се изпрати на
Областния управител и Административен съд – Разград.
ІІІ.Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му и
публикувана на интернет страницата на община Исперих
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№222
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Изменя и допълва Наредба № 16 за провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско
имущество при община Исперих, както следва:
§1 В чл.2, ал.2, т.9 след „земеделска земя ” се допълва израза „урегулиран
поземлен имот, поземлен имот извън границите на урбанизираната територия или
поземлен имот в урбанизираната територия на община Исперих” и алинеята придобива
следната редакция:
Ал.2, т.9 отдаване под наем на земеделска земя, урегулиран поземлен имот,
поземлен имот извън границите на урбанизираната територия или поземлен имот в
урбанизираната територия на община Исперих, когато е изявен интерес само от един
кандидат;
§2 В приложение 1 (Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в
лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти ) се
правят следните допълнения и изменения:
1.Раздел ІІІ (Други дейности), т.2 след думата „офиси”се допълва израза „на
банки” и добива следната редакция:
Офиси на банки и за административни дейности .

2. Цените на наемните цени се изменят, както следва:
І зона
от 15,00
на 20,00

помещения
ІІ зона
от 14,00
на 19,00

села
от 13,00
на 18,00

І зона
от 3,00
на 8,00

Терени
ІІ зона
от 2,00
на 7,00

села
от 1,50
на 5,00

3. От Раздел V се премахва думата „празни”, добавя се израза „годишен наем в
лв./дка” и добива следната редакция:
Незастроени поземлени имоти – годишен наем в лв/дка
4.Цените на наемните цени се изменят, както следва:
І зона

помещения
ІІ зона

села

І зона
от 5,00
на 60,00

Терени
ІІ зона
от 3,00
на 36,00

села
от 2,00
на 24,00

ІІ. Променена и допълнена с настоящото решение, Наредба № 16 да се изпрати
на Областния управител и Административен съд – Разград.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му и да се
публикува на интернет страницата на община Исперих.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№223
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих и на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в
Община Исперих за 2010г.
2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и
Кмета на Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му и публикувано в
официалната интернет страницата на Община Исперих.
РЕШЕНИЕ
№224
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
незастроени поземлени имоти, находящ се в с.Подайва, 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 недвижими
имоти- частна общинска собственост,както следва:
1.Поземлен имот І-общински (римско едно тире общински) в квартал 12
(дванадесет), находящ се в с.Подайва, ул. «Китка» № 3 , община Исперих, област
Разград, с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 1 300 (хиляда и триста
) кв.м при граници и съседи: север – ул.»Китка»; юг – парцел Х-232; запад – ул. «Осми
март» и изток – парцел ІІ-231, съгласно Акт за общинска собственост № 4476 от
20.11.2009 год., вписан в Агенцията по вписванията на 02.12.2009год., вх.рег.№1955,
том 7, № 11 при начална продажна тръжна цена в размер на 5 100,00 (пет хиляди
и сто) лева без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 20.01.2010 год.
Данъчната оценка на имота е 4 863,30 (четири хиляди осемстотин шестдесет и
три цяло и тридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 103/19.01.2010 год.,
издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот VІІІ-6 (римско осем тире шест) в квартал 75 (седмдесет и
пет), находящ се в с.Подайва, ул. «Места» № 6 , община Исперих, област Разград, с
начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 1 050 (хиляда и петдесет) кв.м
при граници и съседи: север – парцел І-6; юг – парцел VІІ-6; запад – ул. «Места» и
изток – парцел ІІІ-7, съгласно Акт за общинска собственост № 4478 от 20.11.2009 год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 02.12.2009год., вх.рег.№1954, том 7, № 10 при
начална продажна тръжна цена в размер на 4 100,00(четири хиляди и сто) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.01.2010 год.
Данъчната оценка на имота е 3 928,00 (три хиляди деветстотин двадесет и осем)
лева, съгласно удостоверение № 106/19.01.2010 год., издадено от звено «Местни
данъци и такси» при община Исперих.
3.Поземлен имот ІІ-178 (римско две тире сто седемдесет и осем) в квартал 2
(две), находящ се в с.Подайва, ул. «Васил Тинчев» № 2, община Исперих, област
Разград, с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 830 (осемстотин и
тридесет) кв.м при граници и съседи: юг – парцели ІІІ-177 и V-176; запад – парцел
VІІІ-179 и изток – ул.»Васил Тинчев», съгласно Акт за общинска собственост № 4479
от 20.11.2009 год., вписан в Агенцията по вписванията на 02.12.2009год., вх.рег.№1953,
том 7, № 9 при начална продажна тръжна цена в размер на 3 250,00(три хиляди
двеста и петдесет) лева без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 20.01.2010 год.
Данъчната оценка на имота е 3 105,00 (три хиляди сто и пет) лева, съгласно
удостоверение № 105/19.01.2010 год., издадено от звено «Местни данъци и такси» при
община Исперих.

4.Поземлен имот ІХ-общински (римско девет тире общински) в квартал 72
(седемдесет и две), находящ се в с.Подайва, ул. «Дунав» № 46А , община Исперих,
област Разград, с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 1 000 (хиляда )
кв.м при граници и съседи: север – ул.»Дунав»; запад – парцел VІІІ-71 и изток –
парцел Х-70, съгласно Акт за общинска собственост № 4480 от 20.11.2009 год., вписан
в Агенцията по вписванията на 02.12.2009год., вх.рег.№2007, том 7, № 52 при начална
продажна тръжна цена в размер на 3 900,00(три хиляди и деветстотин) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 20.01.2010 год.
Данъчната оценка на имота е 3 741,00 (три хиляди седемстотин четиридесет и един)
лева, съгласно удостоверение № 104/19.01.2010 год., издадено от звено «Местни
данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок от вземане на
решението да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
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
№225
С цел актуализиране на видовете услуги предлагани от общинска администрация
Исперих и оптимизация на местните приходи от такса за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, чл. 11 от Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ
І. Изменя и допълва Раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение” от Наредба № 11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих, както следва:
§ 1 чл. 20, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 4 Таксите за търговия със селско стопанска продукция (ССП) се изменят
както следва:
вид
Населено място
На ден
На месец
На открито
На закрито
На открито
На маси

Исперих
Исперих
За селата
Исперих

1,20лв. на кв.м.
2,00лв
0,30лв
2.20 лв

4,00лв на кв.м.
30,00лв
7,00лв
40. 00 лв

б) Създава се нова т. 1 в ал. 4 със следното съдържание:
„т.1 Търговци ползващи търговска площ след работно време се задължават да
заплатят допълнително към дневната такса - 0,20лв/кв. м.
в) Създава се нова т.2 в ал. 4 със следното съдържание:
„ т. 2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на
селскостопанска продукция:
2. 1 на открито - 3 (три) лева на кв. м;
2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса „
§ 2 чл. 20, ал. 8 се изменя и придобива следната редакция:
„ал. 8 Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо
се от два кв.м с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС:
1. на ден – 5. 00 лв.
2. на месец 18. 00 лв.”
§ 3 чл. 20, ал. 11 придобива следната редакция:
„ал. 11 Такса за запазено място за абонат:
1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м
2. За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м „
§ 4. В чл. 20 се създават нови ал. 13 и ал. 14 със следното съдържание:
„ал. 13 Годишните такси по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 се заплаща до 20 число на
месец
януари за текущата години на касата на "Общински пазари".
ал. 14 Абонат заплатил годишна такса за запазено място по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т.
1 ползва 20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал.
8, т. 2”
ІІІ. Променена и допълнена с настоящите решение Наредба № 11 да се изпрати
на
Областния управител на област Разград и Административен съд Разград.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му и
публикувано в Интернет официалната интернет страницата на Община Исперих.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 226
Във връзка с писмо с Вх № 19/01. 02. 2010г. от Районен съд Исперих относно
допълване бройката на съдебните заседатели за Районен съд Исперих от община
Исперих и на основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредба № 2/
08.01.2008г. за съдебни заседатели
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Предлага на Окръжен съд Разград по имена и длъжности 5 кандидати за

съдебни заседтели за Районен съд - Исперих от община Исперих всички ползващи се с
авторитет и добро име сред обществеността посочени в Приложение № 1 към
решението.
2.Настоящите решения да се изпратят 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. Иван Борисов Василев – пенсионер.
2. Елисавета Атанасова Пашева –пенсионер.
3. Емилиян Цонев Симеонов –пенсионер
4. Къймет Исмет Ариф- служител в общинска администрация.
5. Айлин Джеват Шукриева – служител в общинска администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п/
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/
Вярно с оригинала
Гл.специалист
Сътрудник ОбС-Исперих
/ Къймет Ариф/

