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

ПРОТОКОЛ № 57 от 30.04.2015г.
РЕШЕНИЕ
№ 498
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2
и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.,
както следва:
1. Намалява стойността на обект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и
оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни
ареали” по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с 33 596 лв.,
финансирани чрез собствени бюджетни средства.
2. Увеличава стойността на обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих
ЕООД” по §55-01 с 73 465 лв., финансирани чрез собствени бюджетни средства за
сметка на постъпленията по §40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи”.
3. Намалява плана по §83-82 „Погашения по дългосрочни заеми” с 39 869 лв.
4. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено
на Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем
дневен срок от 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
№ 499
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. по мярка 321
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект
„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих”, сключен
между Община Исперих и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор, предлагам на Общинският съвет, да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава кмета на община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 163 582,18 лв. (Сто шестдесет и
три хиляди петстотин осемдесет и двa лв. и 18 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността
на допустимия ДДС върху извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. по мярка 321 "Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони" за Проект „Рехабилитация на
общински пътища на територията на община Исперих”, сключен между Община
Исперих и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на
Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му.

РЕШЕНИЕ
№ 500
На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, т. 23 от ЗМСМА, чл.26 ал.2 и
чл.28 от ЗНА, чл.76 ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.22,ал.1 от Закон за управление
на отпадъците
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата
на територията на Община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл.78,
ал.3 от АПК действия.
3. 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 от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 501
На основание чл. чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 51а ал. 4 от ЗОС, чл. 8,
чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съветИсперих

Р Е Ш И:
1.ПРИЕМА "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ В ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА
ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ
ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ" с направените предложения
за промяна в
Наредбата.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.
3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №10 за упражняване
правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества
приета с Решение №201/1 по Протокол №34/2002г. на ОбС-Исперих на основание чл.2,
ал.4 от ЗОбС /отм., Дв, бр.101 от 2004г./.
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 обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 502
`
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и
чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци такси Общински
съвет-Исперих
Р Е Ш И:
1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните изменения и допълнения на Наредба №
11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Исперих Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС
– Исперих, както следва:
Въвежда нова, ал.3 към чл.3 от Наредбата
(3) Предоставянето на услугите може да се извършва и по електронен път.
Въвежда нов чл.3а към Наредбата
Чл. 3 Когато искането за предоставяне на административни услуги се отнася до комплексно
административно обслужване, в което участва Община Исперих, то може да бъде подадено
и в Община Исперих.
(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща такса, съответстваща на
определената в настоящата наредба за съответната услуга:”
Въвежда нова ал.3 към чл.10 от Наредбата
(3) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни
такси в размер до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една
година от датата на издаване на разрешението.
Въвежда нова ал.4 към чл.10 от Наредбата
Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000лв.
или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Въвежда нов чл.10а от Наредбата
Чл.10а Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по Закона за
местните данъци и такси се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от същия закон. Обжалването
на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
Изменение в чл.16 от Наредбата да се чете:
Чл.16. Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за
местните данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се
определят със заповед на кмета на община Исперих и се обявява публично до 31 октомври
на предходната година.
Отменя чл.18, ал.4

Изменя чл.21, ал.2 – да се чете „лицата подават декларация в отдел МДТ на Община
Исперих, която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е
съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота“.
Изменя чл.23, ал.1 да се чете:
Чл. 23 (1)Таксата се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината,
за която е дължим в отдел МДТ или по банков път.
Изменя чл.23, ал.2 да се чете:
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Изменя Чл.30, ал.1 - За ползване на лагер -“Сборяново” от ученици, пенсионери и хора
в неравностойно положение се заплаща такса на ден в размер на 2,00лв.
Чл.33, ал.2 / нова/ Пенсионери и хора в неравностойно положение ползват 50%
намаление от таксите предвидени за ползване на градския стол.
Въвежда нов РАЗДЕЛ V А –Такси за административни услуги
Чл. 40а (нов) (1) По искане на съответното физическо лице и/или юридическо лице могат
да се предоставят комплексно по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс,
следните административни услуги във връзка с Общинска собственост:
т.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска
собственост;
т. 2 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър.
(2) Услугите по ал. 1 се извършват комплексно в сроковете и срещу заплащане на таксите,
определени в Приложение: Таблица на услугите с унифицираните наименования и
цените за тях при Община Исперих.
Отменя Раздел VI Такси административни услуги в сферата на Търговията.
Изменя се чл.44 да се чете:
Чл.44 Таксите се събират от общината, стопанисваща гробищните паркове.
Изменя чл.51 от Наредбата да се чете:
Чл. 51. (1) При неспазване разпоредбите на Наредбата на физически лица се налага глоба в
размер – 20 до 200лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена
санкция в размер от 100 до 500 лв.
(2) отм.
(3) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване от такса,се наказва с глоба от 10 до 400 лева, а юридическите лица и
едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева.
Дапълва и изменя Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях
при Община Исперих със следните наименования и цени на услуги:
Изменя и допълва т.12 в раздел ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ да се чете:
Т.12 Подготовка на гробно място за погребение (отстраняване на плоча, цимент, дървета,
храсти и др.).
Допълва с нова т.13 в раздел ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ:

Т.13 Изкопаване, вадене на кости, дезинфекция на старо гробно място – 60 лева.
2.Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от
Общински Съвет – Исперих.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл. 78, ал.
3 от АПК действия.
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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 503
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл.
26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съветИсперих
Р Е Ш И:
1.ПРИЕМА " Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Исперих".
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.
3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №5 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих
приета с Решение №122 по Протокол №20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих и Наредба
№16 за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество при община Исперих
приета с Решение №123 по Протокол №20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих.
4. 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 504
На основание гореизложеното , и на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси , чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам да измените и
допълните Наредбата за определяне размера на местните данъци и вземете:
РЕШЕНИЕ:
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих както следва:
Въвежда се нов чл. 4а, ал. 1 и ал. 2
Чл.4а (1) Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените
лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на
финансите, който се обнародва в „Държавен вестник”
(2)Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Въвежда се нов чл. 6а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
Чл.6а(1) Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на
Министерството на финансите за:
1.идентификационните данни за задължените лица по този закон;
2.обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните
им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасинети
задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на
местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени
със заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерството на
финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
Измена се чл. 13, ал. 1: да се чете - данъкът върху недвижимите имоти се плаща на
две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която
е дължим.
Изменя се чл. 13, ал. 2: да се чете – на предплатилите до 30 април за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.
Въвежда се нова ал. 3 на чл. 13.
(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху
недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за
месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди
прехвърлянето/учредяването
Допълва се чл. 20, ал. 1: да се чете – данъкът се определя върху данъчната оценка на
недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари
на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
Въвежда се нов чл. 24а, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4.
Чл.24а
(1) Служителят на общинската администрация проверява подадените
декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява
данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз
основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда и чрез измерване на

имота от техническите органи.
(2) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и
доказателствен материал за имотно състояние ( копия от карти и планове, компютърни
модели, регистри и други) сътветните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги
предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) Данните по ал.2 от кадастъра се предоставят при условията и реда, предвидени
в Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на
общинската администрация в 14-дневен срок от получаване на искане информация
относно обектите с регистрирани фиксални устройства.
Приема се нова ал. 2, ал .3, ал . 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 на чл. 28.
(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или
сестра, 6-месечния срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че
наследството е открито.
(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се
подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на
последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на
декларацията започва да тече от въвеждането във владение.
(4) Когата наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване
на наследството и е живородено, срокът по ал.1, за неговите законни представители
започва да тече от деня на раждането му.
(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите
наследници.
(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено
имущество по вид, местонахождение и оценка.
(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след
изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от
узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
Въвежда се нова ал. 3 на чл. 35.
(3) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в
събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от
капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до
1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се
начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал.1.
Изменя се чл. 40, ал. 2 да се чете:
(2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал.1, като и последващото
прехвърляне на трети лица, при условие, че прехвърлянето е свързано с изпълнението
на преките цели, за които е създадена съответната организация по чл.1 или които са
посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията
за освобождаване несъбрания данък става дължим.
Въвежда се нова ал. 4 на чл. 41.
(4)Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл. 36, ал.5 и 6 и чл.40, ал. 1,т.5,6,8 и
9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.

Въвежда се нов чл. 41а, ал. 1, ал. 2
Чл. 41а (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община
за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижимите имоти.
(2)Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването.
Въвежда се нов чл. 44, ал. 1:
Чл.44(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация
въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
Въвежда се нова ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал.7, ал. 8, ал. 9, ал. 10, ал. 11, ал. 12
на чл. 44
(2)Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на
данъчното облекчение по чл.40, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната
категория на превозното средство;
(4) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния
им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен
срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за
движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им
за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се
подава в срока по чл. 28.
(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по
регистрация на превозното средство.
(6) Собствениците на превозни средства предевяват правото си на освобождаване
от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.4 или с
подаване на нова данъчна декларация.
(7)Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При
прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице
представя документ от компетентен орган.
(8)Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите
съсобственици.
(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно
средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(10) Когато няма начална информация в общината за платения данък по чл.36,
собственикът представя документ за платения данък при придобиването на
декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху
добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената
стойност.
(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 45,
ал.7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в
декларацията по ал.4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни
средства, определени от производителя.
(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.
Допълва се чл. 47, ал. 2 да се чете:
(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.
Изменя се чл. 49, ал. 1 да се чете:
Чл. 49. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Изменя се чл. 50, ал. 1 да се чете:
Чл. 50. (1) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес,
съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена
такава и в случаите по чл. 44, ал.5 - в приход на общината, в която е регистрирано
превозното средство.
Изменя се чл.12, ал.1, т. 1 да се чете: в брой на касата при отдел МДТ към
Община Исперих
Изменя се чл.35, ал.2, т.1 да се чете: в брой на касата при отдел МДТ към Община
Исперих
Изменя се чл. 37, ал.3, т. 1 да се чете: в брой на касата при отдел МДТ към
Община Исперих
Изменя се чл.50, ал.2, т. 1 да се чете: в брой на касата при отдел МДТ към
Община Исперих
Изменя се чл.58, ал.4, т. 1 да се чете: в брой на касата при отдел МДТ към
Община Исперих
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 № 504, по
протокол № 57 от 30.04. 2015 год.
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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 505
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 2014
година , като печалбата в размер на 11 557.29 лева бъде разпределена както следва :
3922.74 лева – покриване на загуби от миналата 2013 година
7634.55 лева – отнесени към резерва на дружеството.
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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2014 година.
2. Текущата печалба в размер на 317 394,45 лв. да бъде отнесена в непокрита загуба
от минали години в размер на 304 947,89 лв. и 12 446,56 лв. в резервите.
3. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да сключи договор с
финансов одитор.

независим

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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 507
Във връзка с откриване на процедура по Акредитация на цялостната медицинска дейност, отделните медицински и други дейности на “МБАЛ-Исперих”
ЕООД, и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал.1,на
Наредба №18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за
Акредитация на Лечебните Заведения, издадена от Министерството на
здравеопазването
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Дава съгласие за провеждане на процедура за последваща акредетация на “
Многопрофилна болница за активно лечение -Исперих” ЕООД – гр.Исперих за
цялостната медицинска дейност, отделни медицински и други дейности.
2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих, на
Управителя на «МБАЛ-Исперих»ЕООД гр.Исперих и на областния управител на
област Разград в седем дневен срок от 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
№ 508
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Приема годишния отчет на “ЛУДОГОРСКА СЛАВА” ЕООД за 2014 година.
2. Разрешава на управителя на „Лудогорска слава” ЕООД да продава ДМА на
дружеството и със получените средства да се погаси задълженията към осигурителни
предприятия и МДТ Исперих
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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 509
Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 6 до
ОК, засягаща УПИ II-2608, кв. 3 по плана на гр. Исперих и на основание чл. 21 ал.
1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 205 т. 1 от ЗУТ, и чл. 6 ал.
1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 от ЗОС
Общински съвет
РЕШИ :
1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 6 до ОК 10),
засягаща УПИ II-2608, кв. 3 по плана на гр. Исперих
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния 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 Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 510
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
000 127, ЕКАТТЕ 32 874, местност “Коджа Екинлик”– Землище гр. Исперих, 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 № 000 127, ЕКАТТЕ
32 874, местност “Коджа Екиннлик”– Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград и одобряване на Задание
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 Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 511
Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от
ОК 507 до ОК 509), засягаща УПИ I, кв. 165а по плана на гр. Исперих на и на
основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 205 т.
1 от ЗУТ, и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 ио ал. 2 и чл. 34 от ЗОС
Общински съвет
РЕШИ :
1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 507 до ОК
509), засягаща УПИ I, кв. 165а по плана на гр. Исперих
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния 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 Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 512
На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91,
ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2014 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на
Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за
развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

РЕШЕНИЕ
№ 513
С цел осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и
подобряване качеството на живот и благосъстоянието на децата, като условие за
свободното и пълноценното им личностно развитие и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12

от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона
за закрила на детето
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма
за закрила на детето - 2014 г.
3. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 г., която е неразделна
част от решението.
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 обяваването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 514
С цел осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община
Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за
2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Годишен план за развитие
на социалните услуги в Община Исперих за 2016 г. на Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално подпомагане в
14-дневен срок от неговото приемане.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
4. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 515
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал. 5
от Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Общински съвет Исперих приема отчетите за дейността на читалищата в
Община Исперих и за изразходваните от бюджета средства през 2014 година
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково
НЧ „ Просвета – 1956Г” с. Средоселци
НЧ „Развитие – 1928г” с. Лудогорци
НЧ „ Нов живот 1940г.” с. Конево
НЧ „Светлина 1939” с. Яким Груево
НЧ „ Съзнание 1891” – Исперих
НЧ „ Васил Левски 1927” с. Бърдоква
НЧ „ Просвета – 1920” с. Старо селище
НЧ „ Васил Левски – 1936г” с. Печеница
НЧ „ Пробида 1927” с. Китанчево
НЧ „ наука 1937” с. Тодорово
НЧ „ Назъм Хикмет 1959г.” с. Къпиновци
НЧ „ Пробуда 1927 – Йонково” с. Йонково
НЧ „ Самообразование 1901” с. Голям Поровец
НЧ „ Просвета 1942г.” с. Райнино
НЧ „ Самообразование-1930” с. Делчево
НЧ „ Съзнание – 1927г.” с. Вазово
НЧ „ Просвета 1929” с. Духовец
НЧ „ Пробуда 1931” с. Белинци
Народно читалище Рома – Вазово – 2007г.” с. Вазово
НЧ „ Пробуда – 1928” с. Лъвино
НЧ „ Развитие – 1910” с. Малък Поровец
НЧ „ Елин Пелин 1930” с. Подайва
НЧ „ Пробуда 1929” с. Свещари
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
№ 516
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Фераим Феим
Ефраим с ЕГН 0451175025 и Ефраим Феим Ефраим с ЕГН 1142255026 със законен
представител Емине Сабитова Керим с ЕГН 8108205073 с адрес: гр. Исперих, ж.к „
Васил Априлов” бл.6, вх.А, ет.3, ап.9, общ. Исперих, обл. Разград.
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.

Гюнел Мюсреф
Председател на Общински съвет – Исперих

