ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 56 /12.05.2011г.
РЕШЕНИЕ
№328
Съгласно разпоредбата на чл.146 ал.2 от Закона за културното наследство археологическите
обекти са публична държавна собственост и правата на управление се упражняват от министъра на
културата. В изпълнение на действащата нормативна уредба Министерство на културата е
предприело действия пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
промяна в графа 10” Предоставени права за управление” на Акт за държавна собственост №
37/18.03.1997 г. На основание чл.14, т.14 от Закона за културното наследство в новият Акт № 1158 /
04.03.2010 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост, правата за управление на
Историко-археологически резерват „Сборяново” са предоставени на министъра на културата. С
писмо на Министерството на културата от 20.04.2011 г. подписано от зам. министър д-р Тодор
Чобанов е указано, че Министерство на културата, подкрепя кандидатурата на община Исперих по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на
туристическите атракции” за горепосочения обект. Министерството на културата не възразява да се
предприемат действия по реда на чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост за предоставяне на
Историко-археологически резерват „Сборяново” на Община Исперих за безвъзмездно управление ,
за срок от пет години .
Във връзка с гореизложеното и с цел реализирането на всички дейности по стопанисването и
управлението на археологическия резерват и кандидатстване по оперативни програми за
туристическа инфраструктура, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от
ППЗДС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Исперих дава Съгласие за предоставяне на Историко-археологически
резерват „Сборяново”, находящ се в землищата на с. Малък Поровец и с. Свещари, община
Исперих, област Разград за безвъзмездно стопанисване и управление на Община Исперих за 5
години.
2.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.
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