ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 55 /05.05.2011г.
РЕШЕНИЕ
№325
С цел определяне на земеделските стопани –животновъди и/или техните
сдружения в Община Исперих за ползване на общински пасища и мери, одобряване
площта на физическите блокове и парцели на общинските пасища и мери, както
определяне на правила за ползване на същите за отглеждане на животни в съответствие
с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние
и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 37”о” от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Приема годишен план за паша на общинските пасища и мери за 2011год., както
следва:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Землище
с. Беленци, община Исперих
с. Бърдоква, община Исперих
с. Вазово, община Исперих
с. Голям Поровец, община Исперих
с. Делчево, община Исперих
с. Духовец, община Исперих
с. Драгомъж, община Исперих
с. Йонково и с.Малко Йонково
с. Къпиновци, община Исперих
с. Китанчево, община Исперих
с. Конево, община Исперих
с. Лудогорци, община Исперих
с. Лъвино, община Исперих
с. Малък Поровец, община Исперих
с. Печеница, община Исперих
с. Подайва, община Исперих
с. Средоселци, община Исперих
с. Старо селище, община Исперих
с. Свещари, община Исперих
с. Райнино, община Исперих
с. Тодорово, община Исперих
с. Яким Груево, община Исперих
гр. Исперих

Общ фонд в дка
319,821
279,822
1 552,378
404.990
504.230
877,419
161,154
535,265
124,179
588,106
522,935
462,369
439,727
170,297
1 273.59
1 142,57
205,528
786,246
699,879
2 047,753
671,082
76,196
98,327

ІІ. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и за
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения,
отглеждащи животни в Община Исперих и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние съгласно Приложение №1.
ІІІ.Определя такса за ползване на общинските пасища и мери в размер на 5,00 лв.
( пет лев ) на декар.
IV.Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища:
1. Задължения на общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от
местното население за пашуване на притежаваните от тях животни.
- Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
- Да информира ползвателите на пасища и мери при настйпване на промени в
нормативните документи, касаещи услонвията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.
2. Задължения на ползвателите е да осигуряват стриктното прилагане на
технологични и организационни мероприятия относно:
- Повърхностно подобряване на терена;
- Подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното торене;
- Органично торене на мерите и пасищата;
- Борба с плевелите и вредната растителност;
- Подсяване на деградирали мери и пасища;
- Основно подобряване на мери и пасища при нископродуктивни естествени тревостои със
силно влошен тревен състав;
- Напояване на мерите и пасищата /там където има условия за напояване/;
- Поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики /паша
и/или косене;
- Рационално и щадящо използване на мерите и пасищата;
- Да заплащат в срок таксата за позване на мери и пасища;
- Да използват предоставените им площи с мери и пасища съгласно предназначението им;
- Да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, както и
екологични норми;
- Да предпазват пасищата от ерозия, заблатяване, замърсяване, както и да не използват за
пръскането им неразрешени препарати;
- Да не допускат замърсяване на пасищата с битови, строителни, производствени и други
отпадъци.
V.Към решението да се приложат копия от заявления на земеделските стопани или
техните сдружения, данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни, данни
за физическите блокове и парцели на общинските мери и пасища.
VІ.Задължава кмета на община Исперих въз основа на решението на Общински
съвет – Исперих да сключи договори за наем, които в тридневен срок от сключването им
да предостави на Общински съвет – Исперих.
VІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд- Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№326
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на
община Исперих , на основание на чл. 181 от Закона за горите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Управлението на горските територии, собственост на Община Исперих да се
осъществява по чл. 181, ал.1, т.3 от Закона за горите – чрез сключване на договор с
физическо лице или търговец, вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от
Закона за горите.
2. Упълномощава кмета на Община Исперих да сключи договор с инж. Никола Христов
Николов - притежаващ Удостоверение № 1069/2005 г.
3.Възлага на кмета на Община Исперих в едномесечен срок от влизането в сила на
настоящото решение, да уведоми Регионална дирекция по горите – Русе.
4.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 оспорване в срока по АПК пред Административен
съд – Разград.
РЕШЕНИЕ
№327
Във връзка с провеждане на годишно Общо събрание на акционерите на Много
профилна болница за активно лечение „СВ. Иван Рилски – Разград” АД и на основание чл.
21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Упълномощава д-р Муртаза Хюсеинов Моканов - прокурист при ЕООД
„Общинска аптека” гр. Исперих, да представлява Общински съвет – Исперих в Общото
събрание на „СВ. Иван Рилски – Разград” АД гр. Разград.
2. Упълномощава д-р Муртаза Хюсеинов Моканов да гласува по приетия дневен
ред, в полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба
в РБ, както следва:
По точка 1 - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружество през
2010год. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на
Съвета на Директорите за дейността на дружество през 2010год. - ЗА ПРИМАНЕ
НА ДОКЛАДА на съвета на Директорите.
По точка 2 - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител - проект на Решение: Общото събрание
на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.,
заверен от експерт-счетоводител - ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА годишния финансов отчет
на дружеството за 2010 год.,

По точка 3 - Разпределение печалбата на дружеството за 2010 год. - проект на
Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2010 год. - ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ на печалбата за 2010
г. за реинвестиция на дружеството.
По точка 4 - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите
за дейността им през 2010 год. - проект на Решение: Общото събрание освобождава
от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год. –
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност членовете на Съвета на Директорите за
дейността им през 2010год.
По точка 5 - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 год.- проект на
Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2011 год. – ЗА избиране и назначаване на
дипломиран експерт – счетоводител за 2011г.
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 приемане на предложената промяна в състава на Съвета на
директорите.
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 съответствие с Наредба № 9 от 2000г. 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
е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в
случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен
акт. - ЗА приемане на предложеното за определяне на възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите.
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.

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

