ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 58 /10.06.2011г.
РЕШЕНИЕ
№330
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост; § 34 от ПЗР на Закона за социалното подпомагане и Писмо
от
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерството на
труда и социалната политика, с цел създаване условия за работа на Дирекция «Социално
подпомагане» град Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Да се предостави безвъзмездно за управление масивна едноетажна сграда със
застроена площ 354,40 кв.м и дворно място с площ 2 320 кв.м,
находящи се в УПИ ІХ ( римско девет), квартал 136 (сто тридесет и шест) по плана на
гр. Исперих, съгласно Акт за публична общинска собственост № 101 / 27.03.2002год. с
административен адрес гр. Исперих, ул.»Въча»
№ 6 при граници и съседи на имота : от три страни – улици и парцел Х – 479 за срок от 5
(пет) години на Дирекция «Социално подпомагане» град Исперих към Агенция за
социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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
№331
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Закона за общинската
собственост да се проведе процедура по продажба на застроен поземлен имот, находящ
се в с.Вазово, община Исперих с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на по-добри условия за стопанисване.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим
имот- частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 10015.111.303
(десет хиляди и петнадесет точка сто и единадесет точка триста и три), с адрес с.Вазово,
ул.»Александър Стамболийски» № 41, община Исперих, област Разград, с начин на
трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване НИСКО

ЗАСТРОЯВАНЕ с обща площ 1 369 (хиляда триста шестдесет и девет) кв.м, ведно с
построените в него едноетажна жилищна сграда № 10015.111.303.1 (десет хиляди и
петнадесет точка сто и единадесет точка триста и три точка едно) със застроена площ 92
(деветдесет и два) кв.м; едноетажна жилищна сграда
№ 10015.111.303.2 (десет хиляди и петнадесет точка сто и единадесет точка триста и три
точка две) със застроена площ 30 (тридесет) кв.м и едноетажна селскостопанска сграда
№ 10015.111.303.3 (десет хиляди и петнадесет точка сто и единадесет точка триста и три
точка три) с площ 10 (десет) кв.м при граници и съседи на имота: поземлени имоти №,№
10015.111.302;10015.111.485 и 10015.111,
съгласно Актове за частна
общинска
собственост № 1641 от 03.08.2006 год. вписан в Агенцията по вписванията на
17.08.2006год., вх.рег.№ 1886, том VІ, № 100 и № 4691 от 28.09.2010 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 10.11.2010год., вх.рег.№ 1502, том 5, № 199 при начална
продажна тръжна цена в размер на 7 191,00 ( седем хиляди сто деветдесет и един) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 30.05.2011 год.
Данъчната оценка на имота е 6 594,70 (шест хиляди петстотин деветдесет и четири
цяло и седемдесет) лева, съгласно удостоверение № 262/11.02.2011 год., издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок от приемането на
настоящото решение 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
№332
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП-ПЗ на поз. имоти № 000021 и №
000089, ЕКАТТЕ 32874 в землище на гр. Исперих и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява ПУП -ПЗ на поз. имоти № 000021 и № 000089, ЕКАТТЕ 32874 в
землище на гр. Исперих.
2. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих в седем
дневен 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
№333
С цел осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в община Исперих,
интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от
рисковите групи на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3
от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал.1, ал. 3 и ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и Писмо с Изх. № 9100 / 101 от
29.04.2011г.на Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и
социалната политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Исперих 2011г - 2015г.
2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2011 г.
3.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 2012 г.
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Годишния план за развитие
на социалните услуги в Община Исперих за 2011 год. и Годишния план за на социалните
услуги в Община Исперих за 2012 год. на Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане в 14 дневен срок от неговото приемане чрез регионална дирекция
за социално подпомагане.
5. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им съгласно
чл. 22 от ЗМСМА.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 334
С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за тяхното
закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и На основание чл.21, ал.1,
т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при община Исперих за 2011 год. в раздел “Имоти-частна общинска
собственост за продажба” със следните имоти:
1.1.Поземлен имот № 000156 по плана за земеразделяне на гр. Исперих с площ
5,405 дка по АОС № 4614 от 09.08.2010 год. при продажна пазарна цена в размер на
2 162 лева.
1.2. Поземлен имот № 015005 по плана за земеразделяне на гр. Исперих с площ
9,870 дка по АОС № 3967 от 02.06.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
3 948 лева.
1.3. Поземлен имот № 016062 по плана за земеразделяне на гр. Исперих с площ
3,952 дка по АОС № 4129 от 20.07.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
1 580 лева.
1.4. Поземлен имот № 012131 по плана за земеразделяне на гр. Исперих с площ
19,000 дка по АОС № 4127 от 20.07.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
3 800 лева.
1.5. Поземлен имот № 012097 по плана за земеразделяне на гр. Исперих с площ
38,349 дка по АОС № 4126 от 20.07.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
7 670 лева.
1.6. Поземлен имот № 028073 по плана за земеразделяне на с.Лудогорци с площ
10,000 дка по АОС № 2526 от 09.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
4 000 лева.

1.7. Поземлен имот № 10015.18.39 по кадастралната карта на с.Вазово с площ
2,329 дка по АОС 3623 от 27.04.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
978 лева
1.8.Поземлен имот № 003232 по плана за земеразделяне на с.Лъвино с площ 0,148
дка по АОС № 2905 от 30.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
62,00 лева.
1.9. Поземлен имот № 003233 по плана за земеразделяне на с.Лъвино с площ 2,082
дка по АОС № 2906 от 30.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
874,00 лева.
1.10. Поземлен имот № 003234 по плана за земеразделяне на с.Лъвино с площ 2,291
дка по АОС № 2907 от 30.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
962,00 лева.
1.11.Поземлен имот № 002240 по плана за земеразделяне на с.Лъвино с площ 2,208
дка по АОС № 2765 от 24.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
883,00 лева.
1.12. Поземлен имот № 002241 по плана за земеразделяне на с.Лъвино с площ
1,973 дка по АОС № 2897 от 27.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
789,00 лева.
1.13.Поземлен имот №006002 по плана за земеразделяне на с.Лъвино с площ 7,847
дка по АОС № 2918 от 30.03.2009 год. при продажна пазарна цена в размер на
3 138,00 лева.
1.14.Поземлен имот № 46913.7.911 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 2,272 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 863,00 лева.
1.15.Поземлен имот № 46913.7.114 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 2,502 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 950,00 лева.
1.16.Поземлен имот № 46913.7.111 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 2,637 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна цена
в размер на 1000,00 лева.
1.17.Поземлен имот № 46913.7.112 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 1,635 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 621,00 лева.
1.18.Поземлен имот № 46913.7.113 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 1,609 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 611,00 лева.
1.19.Поземлен имот № 46913.7.494 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 1,186 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 450,00 лева.
1.20.Поземлен имот № 46913.7.495 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 0,646 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 245,00 лева.
1.21.Поземлен имот № 46913.7.493 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 2,519 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 957,00 лева.
1.22.Поземлен имот № 46913.7.110 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 3,179 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна цена
в размер на 1 208,00 лева.
1.23. Поземлен имот № 46913.6.46 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 1,354 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 514,00 лева.
1.24.Поземлен имот № 46913.6.845 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с

площ 1,691 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 642,00 лева.
1.25.Поземлен имот № 46913.6.45 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 0,134 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 51,00 лева.
1.26.Поземлен имот № 46913.6.47 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 1,658 дка с начин на трайно ползване „Изоставена нива” при продажна пазарна
цена в размер на 630,00 лева.
1.27. Поземлен имот № 15953.51.5 по кадастралната карта на с.Голям Поровец с
площ 1,601 дка с начин на трайно ползване „ Нива” при продажна пазарна цена в размер
на 640,00 лева.
ІІ. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при община Исперих за 2011 год. в раздел” Продажба на застроени
недвижими имоти – частна общинска собственост на собствениците на построените в тях
сгради” със следния имот- Застроен поземлен имот ІІ в квартал 32 по плана на гр. Исперих
с площ 461 кв.м по АЧОС № 2041 от 10.07.2008год. при цена
2 500 лева.
ІІІ.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
№335
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост; чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
§ 27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗСПЗЗ и във връзка с проявения интерес за закупуване на
поземлени имоти, находящи се в гр.Исперих да се проведе процедура по продажба на
същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на по-добри условия за стопанисване.
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 № 000156 (нула нула нула сто петдесет и шест ), с начин на
трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 5,405 (пет цяло
четиристотин и пет ) дка, категория на земята – трета, находящ се в местността «Юсек
Юстю » по плана за земеразделяне на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, при
граници и съседи на имота: поземлени имоти №,№ 000155; 000111; 148017; 000148 и
000053 съгласно Акт за частна общинска собственост № 4614 от 09.08.2010 год., вписан
в Агенцията по вписванията на 31.03.2011 год., вх.рег.№ 763, том 4, № 25 при начална
продажна тръжна цена в размер на 2 208,00 ( две хиляди двеста и осем ) лева, която е
пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
01.06.2011год.
Данъчната оценка на имота е 993,20 (деветстотин деветдесет и три цяло и
двадесет ст.) лева, съгласно удостоверение № 0616/17.03.2011 год., издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.

2.Поземлен имот № 012097 (нула дванадесет нула деветдесет и седем), с начин на
трайно ползване НИВА с площ 38,349 (тридесет и осем цяло триста четиридест и девет )
дка, категория на земята – девета, находящ се в местността «Айорман» по плана за
земеразделяне на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, при граници и съседи на
имота: поземлени имоти №,№ 000011; 000009; 016062; 000115; 012090; 012148 и 012131
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4126 от 20.07.2009 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 30.05.2011 год., вх.рег.№ 1422, том 5, № 93 при начална
продажна тръжна цена в размер на 11 504,00 ( единадесет хиляди петстотин и четири
) лева, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител
с оценка от 01.06.2011год.
Данъчната оценка на имота е 6 183,80 (шест хиляди сто осемдесет и три цяло и
осемдесет ст.) лева, съгласно удостоверение № 1009/25.05.2011 год., издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
3.Поземлен имот № 016062 (нула шестнадесет нула шестдесет и две ), с начин на
трайно ползване НИВА с площ 3,952 (три цяло деветстотин петдесет и два) дка,
категория на земята – трета, находящ се в местността «Сърта» по плана за земеразделяне
на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, при граници и съседи на имота:
поземлени имоти №,№ 000009; 016075; 016008; 016055; 0000007; 000115 и 012097
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4129 от 20.07.2009 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 30.05.2011 год., вх.рег.№ 1424, том 5, № 95 при начална
продажна тръжна цена в размер на 1 614,00 ( хиляда шестотин и четиринадесет )
лева, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 01.06.2011год.
Данъчната оценка на имота е 637,30 (шестотин тридесет и седем цяло и тридесет
ст.) лева, съгласно удостоверение № 1006/25.05.2011 год., издадено от звено «Местни
данъци и такси» при община Исперих.
4.Поземлен имот № 012131 (нула дванадесет сто тридесет и едно ), с начин на
трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 19,000 (деветнадесет ) дка, категория на
земята – девета, находящ се в местността «Айорман » по плана за земеразделяне на гр.
Исперих, община Исперих, област Разград, при граници и съседи на имота: поземлени
имоти №,№ 012097; 012148; 012090; 012038 и 000011 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 4127 от 20.07.2009 год., вписан в Агенцията по вписванията на 30.05.2011
год., вх.рег.№ 1423, том 5, № 94 при начална продажна тръжна цена в размер на 5
700,00 ( пет хиляди и седемстотин ) лева, която е пазарна стойност на имота, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 01.06.2011год.
Данъчната оценка на имота е 3 063,80 (три хиляди шестдесет и три цяло и
осемдесет ст.) лева, съгласно удостоверение № 1007/25.05.2011 год., издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок от приемането на
настоящото решение 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
№336
С цел отреждане на територии за ниви и определяне предназначение на земеделски
земи съобразно начина им на ползване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 25
от Закона за собствеността и ползването 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 съгласие за промяна статута на следните поземлени имоти
1.Поземлен имот № 010001 (нула десет нула нула едно) по земеразделителния план на
с.Драгомъж, община Исперих, област Разград, местност ” До село юг ” с площ 0,782 дка, с
начин на трайно ползване „Пасище, мера”, трета категория на земята, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 2782 от 20.03.2009 год.
2.Поземлен имот № 010003 (нула десет нула нула три) по земеразделителния план на
с.Драгомъж, община Исперих, област Разград, местност ” Голям сарп ” с площ 8,639 дка, с
начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, втора и трета категория на земята, актуван
с Акт за частна общинска собственост № 2783 от 20.03.2009 год
3.Поземлен имот № 010007 (нула десет нула нула седем) по земеразделителния план на
с.Драгомъж, община Исперих, област Разград, местност ” До село юг ” с площ 2,789 дка, с
начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, трета категория на земята, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 2785 от 20.03.2009 год. от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
ІІ.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите по т.І
от „Пасище, мера” и „Пасище с храсти” в „Ниви” при спазване изискванията на
Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройство на територията.
ІІІ. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна
предназначението на имотите 3 (три) месеца от влизане в сила на настоящото решение.
ІV. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение.
V.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
№337
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, находящи 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 имотичастна общинска собственост,както следва:
1.Поземлен имот Х (римско десет) в квартал 52 (петдесет и две), находящ се в
с.Подайва, ул. «Волга» № 24 , община Исперих, област Разград, с начин на трайно
ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м при граници
и съседи: север – ул.»Волга»; изток – УПИ ХІ; юг – УПИ ХV и запад – УПИ V-468 и ІV467, съгласно Акт за общинска собственост № 4760 от 29.12.2010 год., вписан в Агенцията

по вписванията на 22.03.2011год., вх.рег.№692, том 3, № 162 при начална продажна
тръжна цена в размер на 2 332,00 (две хиляди триста тридесет и два ) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 19.05.2011 год.
Данъчната оценка на имота е 1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет цяло и
тридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 548/16.03.2011 год., издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот ХІ (римско единадесет) в квартал 52 (петдесет и две ), находящ се
в с.Подайва, ул. «Волга » № 26 , община Исперих, област Разград, с начин на трайно
ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м при граници
и съседи: север – ул.»Волга»; изток – УПИ ХІІ; юг – УПИ ХV и запад – УПИ Х, съгласно
Акт за общинска собственост № 4761 от 29.12.2010 год., вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год., вх.рег.№693, том 3, № 163 при начална продажна
тръжна цена в размер на 2 332,00 (две хиляди триста тридесет и два ) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 18.05.2011 год.
Данъчната оценка на имота е 1 960,30 ( хиляда деветстотин и шестдесет цяло и
тридесет стотинки ) лева, съгласно удостоверение № 549/11.03.2011 год., издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
3. Поземлен имот ХІІ (римско дванадесет ) в квартал 52 (петдесет и две ),
находящ се в с.Подайва, ул. «Волга » № 28 , община Исперих, област Разград, с начин на
трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м при
граници и съседи: север – ул.»Волга»; изток – УПИ ХІІІ; юг – УПИ ХІV и запад – УПИ
ХІ, съгласно Акт за общинска собственост № 4762 от 29.12.2010 год., вписан в Агенцията
по вписванията на 22.03.2011год., вх.рег.№694, том 3, № 164 при начална продажна
тръжна цена в размер на 2 332,00 (две хиляди триста тридесет и два ) лева без
включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 19.05.2011 год.
Данъчната оценка на имота е 1 960,30 ( хиляда деветстотин и шестдесет цяло и
тридесет стотинки ) лева, съгласно удостоверение № 550/16.03.2011 год., издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
4. Поземлен имот ХІІІ (римско тринадесет ) в квартал 52 (петдесет и две ),
находящ се в с.Подайва, ул. «Волга » № 30 , община Исперих, област Разград, с начин на
трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м при
граници и съседи: север – ул.»Волга»; изток – извън регулация; юг – УПИ ХІV и запад –
УПИ ХІІ, съгласно Акт за общинска собственост № 4763 от 29.12.2010 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 22.03.2011год., вх.рег.№695, том 3, № 165 при начална
продажна тръжна цена в размер на 2 332,00 (две хиляди триста тридесет и два ) лева
без включен ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 19.05.2011 год.
Данъчната оценка на имота е 1 960,30 ( хиляда деветстотин и шестдесет цяло и
тридесет стотинки ) лева, съгласно удостоверение № 551/16.03.2011 год., издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок от приемането на
настоящото решение 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
№338
В резултат на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 24а,
ал.5 от Закона за автомобилните превози,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1.Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег, валидна за територията на Община Исперих, както следва:
- По дневна тарифа – 1.00 лв/км
- По нощна тарифа – 1.20 лв/км
2.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 след обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п /
/ БЕЙСИМ БАСРИ/

Вярно с оригинала
Гл.специалист
Сътрудник ОбС-Исперих
/ Къймет Ариф/

ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/

