ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от редовно заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ № 8 от 25 .02.2016г.
РЕШЕНИЕ

№ 42

С цел доброто и целесъобразно стопанисване
на горите –
собственост на община Исперих и осигуряване на приходи,
на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите и
чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. В Годишният план за ползване на дървесина през 2016 г. от горите, собственост на
Община Исперих да се включат следните подотдели :
Подотдел
1153-и
1067-х
1070-д
1070-е
1071-б
1071-г
1072-а
1072-е
1168-з
ОБЩО

Кад.№
000062
000120
15953.42.10
15953.42.10
15953.42.10
15953.42.10
15953.19.58
15953.19.58
000065

Землище
с.Бърдоква
с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Бърдоква

Запас-куб.м
950
510
550
320
530
430
680
1120
500
5590

Дървесен вид
Цер
Цер
Цер
Цер
Цер
Пл. ясен
Цер
Цер
Цер, липа

ІІ. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2016 г. то ползването им да се
прехвърли през 2017 г.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана дървесина
от гори – общинска собственост на местни търговци,отговарящи на изискванията на
чл.115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за
възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на Обект №

1 с подотдели: 1072 –е/15593.19.58/ и 1168 –з /000065/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с.Голям Поровец и с. Бърдоква
ІV. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана дървесина
от гори – общинска собственост по обекти, както следва :
1. Обект № 2 с подотдели: 1071 –б/15953.42.10/, 1071 – г15953.42.10/ и 1153 –
и /000062/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец и
с. Бърдоква.
2. Обект № 3 с подотдели: 1067 –х/000120/, 1070 – д/15953.42.10/ , 1070 – е
/15953.42.10/ и 1072 –а на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям
Поровец и с. Йонково.
V. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
2.Начални цени по обекти:
- за обект № 1 – 64 500 (шестдесет и четири хиляди и петстотин) лева без ДДС.
- за обект № 2 – 75 100 (седемдесет и пет хиляди и сто) лева без ДДС.
- за обект № 3 – 80 900 (осемдесет хиляди и деветстотин ) лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти в размер на 1% от началната цена:
- за обект № 1 – 645 (шестстотин четиридесет и пет) лева;
- за обект № 2 – 751 (седемстотин петдесет и един ) лева;
- за обект № 3 – 809 (осемстотин и девет) лева без ДДС.
4. Гаранция за участие по обекти в размер на 10% от началната цена:
- за обект № 1 – 6 450 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС;
- за обект № 2 – 7 510 (седем хиляди петстотин и десет) лева без ДДС;
- за обект № 3 – 8 090 (осем хиляди и деветдесет) лева без ДДС.
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 20% от достигнатата
стойност на правото на ползване на обекта.
VI. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VIІ. 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 обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 43
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1. Дава съгласие за удължаване с 5 /пет/ години срока на договор за наем
№7/07.02.2011г., сключен между Община Исперих и ЕТ „Устрем – Али Мехмед “, ЕИК
8260534734, с адрес: общ. Исперих, с. Йонково, ул. „Марица“ № 22, въз основа на

проведен търг с явно наддаване през 2011г. за отдаване под наем на помещение
представляващо смесен магазин в сграда, находяща се в с.Малко Йонково, кв.73
парцел X IV, ул. „Мусала“ № 25а с АЧОС №2162 от 26.02.2009 година, срещу месечна
наемна цена в размер на 250,00 (двеста и петдесет )лв. без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи анекс към договора за наем
считано от 10.02.2016 г.
3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
ІІ. 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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 44

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване с 5 /пет/ години срока на Договор за наем №
6/02.02.2011г., сключен между Община Исперих и ЕТ „МЛАДОСТ - 25 Атанас
Атанасов“, ЕИК 826023291, с адрес на управление: с. Райнино, ул. „Христо Ботев“
№ 40, обшина Исперих, област Разград въз основа на проведен търг с явно наддаване
на 26.01.2011г. за отдаване под наем на три помещения със застроена площ 30 кв.м.,18
кв.м. и 9 кв.м. представляващи магазин за хранителни стоки, находящи се в масивна
сграда с начин на трайно ползване автоспирка в с. Райнино, община Исперих, област
Разград, общинска собственост на основание АЧОС № 775 от 18.10.2002 год., срещу
месечната наемна цена съответно 66.00 лв., 39.60 лв. и 19.80 лв. – общо за трите
помещения в размер на 125.40 (сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) лв. без
ДДС.
1. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително
споразумение към Договор за наем № 6/02.02.2011г. за удължаване срока на договора
от 01.02.2016г. до 01.02.2021г.
2. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих о
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 45

`

За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община
Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС
и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на
общинските жилища за 2016 година – Приложение 1.
СПИСЪК
ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, БРОЯ, ВИДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2016 ГОДИНА
І.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
местонахождение
вид
гр. Исперих
1.ЖК»В.Априлов»,бл.1,вх.Д,ет.6, ап.22
гарсониера
2.ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.А,ет.5, ап.19
гарсониера
3.ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.2, ап. 5
двустаен
4.ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.5, ап.13
двустаен
5.Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.А,ет.3, ап.8
гарсониера
6. ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.5,ап.39
боксониера
7.ЖК»В.Априлов»,бл.13,вх.А,ет.1,ап.3
гарсониера
8.ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.5,ап.14
гарсониера
9.Ул.»В.Левски»,бл.»Ливний»,ап.3
двустаен
10.ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.3, ап.8
гарсониера
11. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Б,ет.3, ап.8
двустаен
12.ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.5, ап.16
двустаен
13.ЖК»В.Априлов»,бл.7,вх.Г,ет.1, ап.2
двустаен
14.ЖК»В.Априлов»,бл.14,вх.В, ет.5, ап.14
двустаен
15. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет. 3, ап.31
боксониера
16.ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6, ап.17
двустаен
17.ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, ет.1, ап.2
двустаен
18. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, ет.5, ап.15
тристаен
19. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Д,ет.6, ап.13
двустаен
20. ЖК „В.Априлов”, бл.10, вх.Б,ет.1,ап.3
тристаен
21.Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 5, ап.18
гарсониера
ІІ.Жилище за продажба чрез публичен търг
местонахождение

вид

с.Лудогорци, ул. „Витоша” № 7

къща

ІІІ . Ведомствени жилища
местонахождение
гр.Исперих

вид

1.Ул.»В.Левски»,бл.»Плиска»,вх.В,ет.3 ап.5
2.Ул.»Хан Аспарух»,бл.3,вх.Б,ет.5,ап.28
3.Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.Б,ет.4,ап.26
4.Ул.»Хан Аспарух», бл.2, вх.А, ет.5,ап.21
5.Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет.5, ап.19
6.Ул. «Хан Аспарух» №22,вх.А,ет.4 ап.12А
7.Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.4, ап.35

гарсониера
двустаен
гарсониера
боксониера
боксониера
боксониера
боксониера

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областен
управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 46

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване с 2 /две/ години срока на договор за наем
№6/16.01.2008г., сключен между Община Исперих и ЕТ
„ДЕЛФИН-САБИН
ХРИСТОВ“, ЕИК 5311305104, с адрес: общ. Исперих, с. Йонково, ул. „Байкал“ №5, въз
основа на проведен търг с тайно наддаване през 2008г. за отдаване под наем на
помещение представляващо хранителен магазин на първи етаж на комбинирана сграда
находяща се в с. Йонково, кв.12, парцел I, ул. „Васил Тинчев“ №49 с АЧОС №1111 от
02.04.2003 година, срещу месечна наемна цена в размер на 85,00 (осемдесет и пет)лв.
без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи анекс към договора за наем
считано от 16.01.2016 г.
3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
ІІ. 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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 47

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Изразява предварително съгласие със срок на валидност от една година за
учредяване на ограничени вещни права за изграждане на захранващ водопровод за
имот ПИ 10015.20.127.2 по КК на с. Вазово през земи общинска собственост засегнати
от трасето както следва:
- 104,40 м през имот №10015.20.106 представляващ пасище, публична общинска
общинска собственост на Община Исперих;
- 27 м през имот № 10015.20.126 представляващ местен път, общинска публична
собственост на община Исперих.
ІІ. 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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 48

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове,
във връзка с чл.45а от ЗОС и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на
общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Отменя т.VІІІ от Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени към
Наредба № 27 н ОбС – Исперих.
2. Определя месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна жилищна площ за
общинските жилища в размер на 1,48 лв./ кв.м. за 2016 г.
3. Заварените наемни цени към 01.02016 г. на сключените договори за наем на
общински жилища да се актуализират в срок до 20 дни след влизане в сила на
настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областен
управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 49
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН
Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Исперих
за 2015г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 50

Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на общинските части от поземлени имоти, находящи се в гр.Исперих, ул.
„Добри Чинтулов“ и ул. „Н.Й.Вапцаров“, област Разград от съсобственика на имотите,
с цел - ликвидиране на съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на
имотите и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост; чл.45,ал.1, т. 2 и чл.46 от Наредба №27 на Общински съвет –
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.1.Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община
Исперих от една страна и Осман Фийзи Осман, ЕГН 6401255043 с адрес с.Здравец,
Община Самуил, ул. „Гоце Делчев” № 6, от друга, чрез продажба на частта на община
Исперих, а именно 174/2352 (сто седемдесет и четири наклонена черта две хиляди
триста петдесет и два) кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ І
– 772 (римско първи тире седемстотин седемдесет и две) в квартал 106 (сто и шест) по
регулационния план на гр.Исперих, отреден за Жилищно застрояване с обща площ
2 352 кв.м по Акт за частна общинска собственост № 5963 от 06.01.2016г. вписан в
Агенцията по вписванията на 13.01.2016 г. с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.
„Добри Чинтулов”, община Исперих, област Разград, при граници и съседи: север –
ул. „Н.Й.Вапцаров”; изток – УПИ II-770 и IV-772; юг – УПИ XXIX-805 и запад – ул.
„Добри Чинтулов“ на съсобственика ОСМАН ФИЙЗИ ОСМАН, притежаващ
останалите идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт № 113, том IV, рег.№
2511, дело № 257 / 2008год. на Радомир Александров –нотариус с район на действие –
Районен съд град Исперих, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 254.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г. в размер на 1 470,00 лв. (хиляда
четиристотин и седемдесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

Данъчната оценка на идеалните части от имота е 984,00 (деветстотин осемдесет и четири)
лева, съгласно удостоверение № 6702000038/06.01.2016 г. издадено от звено «Местни данъци и
такси» при община Исперих.

ІІ.1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Исперих
от една страна и Осман Фийзи Осман, ЕГН 6401255043 с адрес с.Здравец, Община
Самуил ул.”Гоце Делчев” № 6, от друга, чрез продажба на частта на община Исперих, а
именно 95/2701 (деветдесет и пет наклонена черта две хиляди седемстотин и един) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ ІV – 772 (римско четвърти
тире седемстотин седемдесет и две) в квартал 106 (сто и шест) по регулационния план
на гр.Исперих, отреден за Жилищно застрояване с обща площ 2 701 кв.м по Акт за
частна общинска собственост № 5964 от 06.01.2016г. вписан в Агенцията по
вписванията на 13.01.2016г. с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.
„Н.Й.Вапцаров” , община Исперих, област Разград, при граници и съседи: север – ул.
„Н.Й.Вапцаров”; изток – УПИ V-773; юг – УПИ XXIX-805 и запад – УПИ III-771 и
УПИ I-772 на съсобственика ОСМАН ФИЙЗИ ОСМАН, притежаващ останалите
идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт № 113, том IV, рег.№ 2511, дело №
257 / 2008год. на Радомир Александров –нотариус с район на действие – Районен съд
град Исперих, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 254.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г. в размер на 917,00 лв. (деветстотин и
седемнадесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 537,20 (петстотин тридесет и седем лева и
двадесет стотинки ) лева, съгласно удостоверение № 6702000039/06.01.2016 г. издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.

ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС - 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 Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 51

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, 41, ал.2 от Закона за
общинската собственост; чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет – Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на незастроени
поземлен имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г.

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, представляващи:
1. Незастроен поземлен имот №46913.120.228(четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка двеста двадесет и осем ) с начин
на трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско
застрояване “ с площ 557 (петстотин петдесет и седем) кв.м., находящ се в с.Малък
Поровец,ул. «Христо Ботев», община Исперих, област Разград, при граници и съседи:
имоти с № 46913.120.227, №46913.120.49, №46913.120.229 и №46913.120.607, съгласно
Акт за частна общинска собственост №4620/09.08.2010г. вписан в Агенцията по
вписванията на 25.11.2011 г., вх. рег.3146, том. 11, № 1.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1381,00( хиляда триста осемдесет и един ) лева без ДДС, която е и пазарната цена
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1163,00(хиляда сто шестдесет и три )
лева, съгласно Удостоверение №6702000333 от 10.02.2016г. издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Незастроен поземлен имот №46913.120.49 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиридесет и девет ) с начин на
трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско
застрояване “ с площ 664 (шестотин шестдесет и четири ) кв.м., находящ се в с.Малък
Поровец,ул. «Васил Левски» № 79, община Исперих, област Разград, при граници и
съседи: имоти с № 46913.120.228,№ 46913.120.227, №46913.120.231, №46913.120.635 и
№46913.120.229, съгласно Акт за частна общинска собственост №5892/07.08.2015г.
вписан в Агенцията по вписванията на 14.08.2015 г., вх. рег.2006, том. 8, № 70.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1686,00( хиляда шестотин осемдесет и шест ) лева без ДДС, която е и пазарната цена
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1386,40(хиляда триста осемдесет и
шест лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение №6702000334 от
10.02.2016г. издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
3.Поземлен имот №65650.35.235 (шестдесет и пет хиляди шестотин и петдесет
точка тридесет и пет точка двеста тридесет и пет ) с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “ с
площ 1103 (хиляда сто и три ) кв.м., находящ се в с.Свещари, ул. «Христо Ботев» № 19,
община Исперих, област Разград, при граници и съседи: имоти с № 65650.35.236, №
65650.35.469, №65650.35.468 и №65650.35.234, съгласно Акт за частна общинска
собственост №5335/27.02.2013г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 г.,
вх. рег.692, том. 3, № 35.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2557,00( две хиляди петстотин петдесет и седем) лева без ДДС, която е и пазарната
цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 303,10 (две хиляди триста и три лева
и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение №6702000335 от 10.02.2016г. издадено
от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.

4.Урегулиран поземлен имот II – 134 (римско втори тире сто тридесет и четири )
в квартал 11, отреден за Жилищно застрояване с площ 1643 (хиляда шестотин
четиридесет и три ) кв.м., находящ се в с.Делчево, ул. «Ахелой» , община Исперих,
област Разград, при граници и съседи: изток – ул. «Ахелой», юг - УПИ III-134 кв.11 и
запад – УПИ VIII, УПИ X кв.11, съгласно Акт за частна общинска собственост
№5965/11.01.2016 г. вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2016 г., вх. рег.48,
том. 1, №20.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
3 554,00 (три хиляди петстотин петдесет и четири ) лева без ДДС, която е и пазарната
цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 430,60 (три хиляди четиристотин и
тридесет лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение №6702000033 от
06.01.2016г. издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 52

На основание чл.. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Връща докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от
Общинския поземлен фонд и условията за отдаването им под наем в срок до
следващото заседание на Общинския съвет.
2. Отдел « Общинска собственост» - Община Исперих да извърши справка в
Общинска служба по « Земеделие и гори» и службата по вписванията относно
правното състояние на тези имоти.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
РЕШЕНИЕ

№ 53

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. 1. Определя имоти от Общински поземлен фонд - с начин на трайно ползване
овощни градини и трайни насаждения на територията на Община Исперих по населени
места, местности, категории, площи описани в таблица – Приложение №1, която е
неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на имотите с начин
на трайно ползване овощни градини и трайни насаждения по Приложение №1.
II. 1. Право да подават заявления имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани
като земеделски производители, които приложат заявление по образец, ЕИК или
БУЛСТАТ за земеделски производители, удостоверение за липса на задължения към
„НАП“, удостоверение за липса на задължения към Община Исперих.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от
Наредба №27 на ОбС Исперих.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват тези
имотите от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване овощни градини и
трайни насаждения до 28.04.2016г. включително.
III. 1. Договорите за наем на трайни насаждания да се сключат за десет
селскостопански години считани от 2016/2017г.
2. Определя средна рентна наемна цена за трайни насаждения в размер на 27,00
(двадесет и седем лева) лева на декар.
т.3. Във договорите за аренда да се предвиди клауза за актуализация на
арендната вноска на всеки три години.
ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
V. 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 Административнопроцесуалния кодекс.
Приложение: Таблица 1 Списък на имоти с начин на трайно ползване „Овощна
градина“ и „ Трайни насаждения“.
Приложение 1
Таблица със списък на имоти с начин на трайно ползване „Овощна градина“
№ Населено
място

АОС на имота

Начин на трайно
ползване

№ на имота

Площ дка
/кв.м

1 Белинци

4285/08.11.2012г

изоставени трайни
насаждения

03472.34.2

67 186 кв.м

2 Белинци

4290/06.11.2012г

изоставени трайни
насаждения

03472.10.304

1 955 кв.м

3 Райнино

5123/15.03.2012г

изоставени трайни
насаждения
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощни насаждения
овощни насаждения
овощни насаждения
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
овощна градина
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
овощна градина

61875.8.88

17 445 кв.м

61875.14.17
24150.46.44
24150.47.24
24150.53.4
24150.40.8
24150.42.19
24150.45.57
24150.45.71
24150.45.37
24150.45.44
011003
028081

20 577 кв.м
7 697 кв.м
39 803 кв.м
72 659 кв.м
198 367 кв.м
182 706 кв.м
2 038 кв.м
1 170 кв.м
971 кв.м
2 513 кв.м
20,781дка
28,606 дка

000018

2,590 дка

066008
066009
066046
070046
070064
070072
070075
070094
070099
071015

1,100 дка
2,200 дка
1,699 дка
7,799 дка
2,699 дка
3,999 дка
3,799 дка
4,001 дка
4,999 дка
5,700 дка

071017

4,099 дка

071018

5,899 дка

071019

3,531 дка

071020

4,598 дка

073012

1,299 дка

073016

0,145 дка

033002

24,899 дка

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Райнино
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Къпиновци
Лудогорци

16 Бърдоква

5137/19.03.2012г
3421/17.04.2009г
3434/21.04.2009г
4216/23.07.2009г
4217/23.07.2009г
4218/23.07.2009г
3417/17.04.2009г
3418/17.04.2009г
3415/17.04.2009г
3416/17.04.2009г
2263/05.03.2009г
2463/09.03.2009г
5279/18.02.2013г

Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва

3198/10.04.2009г
3199/10.04.2009г
3200/10.04.2009г
3206/10.04.2009г
3207/10.04.2009г
3208/10.04.2009г
3209/10.04.2009г
3210/10.04.2009г
3211/13.04.2009г
3212/13.04.2009г

27 Подайва

3213/13.04.2009г

28 Подайва

3214/13.04.2009г

29 Подайва

3215/13.04.2009г

30 Подайва

3216/13.04.2009г

31 Подайва

3217/13.04.2009г

32 Подайва

3218/13.04.2009г

33 Средоселци

2280/05.03.2009г

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Средоселци
Средоселци
Средоселци
Средоселци
Средоселци
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Голям
Поровец
Вазово
Вазово
Вазово

2281/05.03.2009г
2282/05.03.2009г
2283/05.03.2009г
2285/05.03.2009г
2286/05.03.2009г
3872/28.05.2009г

овощна градина
овощна градина
малини,касис
малини,касис
малини,касис
трайни насаждения

033008
033010
034004
034014
034018
46913.0.71

8,737 дка
8,494 дка
3,000 дка
0,939 дка
3,900 дка
2 741 кв.м

3882/29.05.2009г

46913.0.78

17 862 кв.м

46913.10.9

11 530 кв.м

46913.10.4

13 835 кв.м

46913.10.6

1 423 кв.м

46913.89.7

43 097 кв.м

5443/13.06.2013г

изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
изоставени трайни
насаждения
овощна градина

46913.86.1

3 318 кв.м

5442/13.06.2013г

овощна градина

46913.86.6

6 784 кв.м

5209/21.01.2013г

изоставени трайни
насаждения
овощна градина
овощна градина
Овощна градина

15953.26.32

7 009 кв.м

10015.8.42
10015.9.26
10015.9.20

9 002 кв.м
29 379 кв.м
9 711 кв.м

3883/29.05.2009г
3917/01.06.2009г
3918/01.06.2009г
3919/01.0620.09г

5929/10.08.2015г
5927/10.08.2015г
5926/10.08.2015г

РЕШЕНИЕ

№ 54

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 025
166, ЕКАТТЕ 24 116, местност “Кара Петлик ” – Землище с. Лудогорци, общ.
Исперих, обл. Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от
ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 025 166, ЕКАТТЕ
24 116, местност “Кара Петлик ” – Землище с. Лудогорци, общ. Исперих, обл.
Разград, и одобряване на Задание
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 55

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 053
018, ЕКАТТЕ 56 945, местност “Есенлер ” – Землище с. Подайва , общ. Исперих,
обл. Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 053 018, ЕКАТТЕ
56 945, местност “Есенлер” – Землище с. Подайва , общ. Исперих, обл. Разград, и
одобряване на Задание
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 56

На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Исперих, както следва:
В чл. 13 да се въведе нова ал. 4 със следното съдържание:
Чл.13 (4) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се
заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на
сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването
на имота.
В чл. 15 да се въведе нова ал. 6 със следното съдържание:
Чл.15 (6) Освобождаването от данък по ал.1, т. 14 и 15 не се прилага в случаите, в
които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на
предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.
Чл. 47, ал.1, т.1 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 47, ал.1, т.1 Държавните и общинските органи и организации на бюджетна
издръжка, които са със специален режим на движение, линейки и пожарни на други
лица както и на Държавната агенция „Технически операции” за изпълнение на
дейностите, определени със закон.
Чл. 15, ал.1, т. 14 се изменя така:
Чл.15, ал.1, т.14 Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005г. и
получили сертификат с клас на енргопотребление „В”, и сградите, въведени в
експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на

енергопотребление „С”, издадени по реда на Закона за енергийна ефективност и
наредбата по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност, както следва
Чл. 15, ал.1, т. 15 се изменя така:
Чл. 15, ал.1 т.15 Сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990г. и преди 1
януари 2005г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „С”, и сградите,
въведени в експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление „D”, издадени по реда на Закона за енергийна ефективност и
наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва
Изменя се чл. 44, ал.3, т. 5 да се чете:
Са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл.48, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория
на превозното средство.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 56,
по протокол № 8, от 25.02.2016 год.
РЕШЕНИЕ

№ 57

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Отпуска еднократна финансова помощ на Татяна Руменова Стоянова в
размер на 500 лв. за участие в Международни фолклорни фестивали в САЩ – щат Юта
и щат Айдахо.
2. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7 дневен срок от приемането му съгласно чл.
22 от ЗМСМА.
3. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 58
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Разпределя субсидиите за спортните клубове, както следва:
• Волейболен клуб „Хан Аспарух“ - 7000,00 лв.;
• Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ - 2000,00 лв.;

•
•
•
•
•
•
•

Колоклуб „Димитровец“ - 1500,00лв.;
Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ - 3000,00 лв.;
Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих“ - 2500,00лв.;
Футболен клуб „ Стара сила“ с.Старо селище - 4000,00лв.;
Футболен клуб „Левски“ с.Подайва - 4000,00лв.;
Футболен клуб „Арсенал“ с.Лъвино - 4000,00лв.;
Футболен клуб „Стрела“ с.Тодорово - 4000,00лв.;

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 59

На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по повод покана за редовно заседание на Общото
събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, насрочено за 10.03.2016г.
/четвъртък/ от 10:30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград,
Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1.Дава мандат на Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих за участие в
насрочено редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, насрочено за
10.03.2016г.
2. Дава мандат на Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих да гласува
по предложените решения от дневния ред, както следва:
2.1.По точка 1 от дневния ред - Съгласуване на бизнес план за развитието на
„Водоснабдяване и канализация” ООД, Исперих през 2016г., който се явява
удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016г.,
представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих
да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4 т.5 от Закона за
водите,членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих,
съгласуват бизнес план за развитието на „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих през 2016г.,който се явява удължаване на настоящия регулаторен период
по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги до 31.12.2016г.
2.2. По т.2 дневния ред - Приемане на отчет за дейността на Асоциация по
В и К за 2015г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”

ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4,
т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация /издаден от министъра на
регионалното развитие, обн. в ДВ бр.66 от 08.08.2014г., в сила от 08.08.2014г, изм. в
бр. 106 от 23.12.2014г. на ДВ, в сила от 23.12.2014г./, членовете на Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих приемат годишния отчет за дейността на Асоциация
по В и К за 2015г.
2.3.По т.3 дневния ред - Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по В и К за 2015г., представителят на Община Исперих в Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание
чл.9, ал.2 във вр. с чл.26 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация /издаден от министъра на
регионалното развитие, обн. в ДВ бр.66 от 08.08.2014г., в сила от 08.08.2014г, изм. в
бр. 106 от 23.12.2014г. на ДВ, в сила от 23.12.2014г./, членовете на Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих приемат отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по В и К за 2015г.
2.4.По т.4 от дневния ред – Приемане на годишен финансов отчет на
Асоциация по В и К за 2015г., представителят на Община Исперих в Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение:На основание
чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр. с чл.28 ал.4 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
/издаден от министъра на регионалното развитие, обн. в ДВ бр.66 от 08.08.2014г., в
сила от 08.08.2014г, изм. в бр. 106 от 23.12.2014г. на ДВ, в сила от 23.12.2014г./, във
вр. с чл.40, ал.1,т.3 предложение второ от Закон за счетоводството/В сила от
01.01.2002г., доп. ДВ.бр.100 от 19.Ноември 2013г./ членовете на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих, приемат годишен финансов отчет на Асоциация по
В и К за 2015г. и вземат решение за публикуване на същия на интернет страницата
на Областна администрация Разград /раздел Асоциации В и К
2.5. По точка 5 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциация по В
и К за 2016г. представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация по
В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от
Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация /издаден от министъра на
регионалното развитие, обн. в ДВ бр.66 от 08.08.2014г., в сила от 08.08.2014г, изм. в
бр. 106 от 23.12.2014г. на ДВ, в сила от 23.12.2014г./ членовете на Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих приемат бюджет на Асоциация по В и К за
2016г.,като определят вноската на държавата да е в размер на 9 893.36
лева,вноската на Община Исперих -10 351.29 лева,Община Завет -4 827.96 лева,
Община Самуил – 3 194.14 лева.
2.6.По т.6 от дневния ред – Други представителят на Община Исперих в
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих да гласува съобразно вътрешните
си убеждения и в защита интереса и правата на гражданите на Община Исперих.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 60

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта Общински
съвет - Исперих
РЕШИ:
1.

Приема Отчет на младежките дейности в Община Исперих за 2015г.
(Приложение № 1).

2.

Приема План за действие на Община Исперих за 2016г. (Приложение № 2).

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 61

на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА да приеме следната Декларация.
ДЕКЛАРАЦИЯ
Общински съвет - гр. Исперих
В качеството си на представители на гражданите, живущи на територията
на Община Исперих, заявяваме категоричното си несъгласие във връзка с
предприетата от Висшия съдебен съвет на Република България реформа на
съдебната карта на районните съдилища водеща до закриване или преобразуване
на Районен съд гр. Исперих и Районна прокуратура Исперих, обслужващ
населението на Община Исперих и Община Самуил. Считаме, че предприемането
на такива промени ще доведе до ограничаване достъпа на гражданите и от двете
общини до правосъдие, както и до понижаване качеството и ефективността на
съдопроизводството и правораздаването. Районен съд – гр. Исперих е създаден
през 1883год. като третостепенно мирово съдилище. Просъществувал е по време
на балканските и световните войни, продължил е да работи в много по-тежки и
кризисни времена. И към настоящия момент сравнителните анализи на ВСС
установяват, че магистратите от Районен съд – гр. Исперих и Районна
прокуратура Исперих са с натовареност по-висока от тази на колегите им от
Районните съдилища в Разград и Кубрат. Промяната на седалищата на

съществуващите районни съдилища не бива да бъде самоцелна и да изхожда
предимно от съображения за бюджетни икономии. Споделяме становището, че
основните начала, от които следва да се ръководи реформата на съдебната карта
на районните съдилища трябва да бъдат повишаване качеството на правосъдието
при едновременно запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на
гражданите във всички негови аспекти. Като представители на местната власт
подкрепяме желанието на хората от Община Исперих да се запази Районен съд гр. Исперих като символ на държавността, защото сме убедени, че реформите, в
която и област да се извършват те следва да се осъществяват в интерес на
гражданите!
Настоящата декларация е приета на заседание на Общински съвет
Исперих, проведено на 25.02.2016г. с решение № 61, по протокол № 8
След приемането на решението същата да се изпрати на Министъра на
правосъдието на Висш съдебен съвет и Председателя на Върховен касационен съд на
РБ.

Адв. Даниел Димитров Йорданов

Председател на Общински съвет – Исперих

