
Р Е Ш Е Н И Я 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2003 ГОДИНА 

ПРОТОКОЛ  № 4 

  

   

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА  

12. Определя за представител /делегат/ на Община Исперих в общото събрание на Сдружение 
“Толерантност” г-н Адил Ахмед Решидов – Кмет  на Община Исперих. 

13. Одобрява ПУП /подробния устройствен план/ на с.Свещари, Община Исперих в цифров и 
графичен вид. 

                  На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Приложение № 3 към чл.2, ал.1 на Постановление № 16 на Министерски съвет от 
30.01.2003г. и във връзка с Решение № 261/ 7 от Протокол № 44 на Общински съвет – Исперих от 
05.03.2003г. и Решение № 2 от Протокол № 1 на Общински съвет – Исперих от 07.11.2003г.  

14. Приема следната структура на общинската администрация: 

  

№ 

по 

ред 

  

  

Длъжност, 

административно звено 

  

Стара 

структура 

  

Нова 

структура 

  

І. 

  

ЧИСЛЕНОСТ  

В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

/ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ / 

  

  

  

72 

  

  

77 

    

  

  

  

26 

  

27 

1. кмет на община 1 1 
2. заместник кметове на община 2 3 
3. секретар на община 1 1 



4. кметове на кметства 13 21 
5. кметски наместници 9 1 
    

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

  

27 

  

29 

  Дирекция “Финанси и счетоводство” 

в т. ч. директор 

  

7 

  

7 
  Дирекция “Правно-нормативно и  

информационно обслужване и ГР” 

в т. ч. директор 

  

20 

  

22 

    

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

  

19 

  

21 

  Дирекция “Общинска собственост,  

Регионално развитие и стопански дейности 

в т. ч. директор 

  

13 

  

15 

         Отдел “ТСУ и С и регионално развитие” 

                     в т. ч. началник 

  

4 

  

6 
         Отдел “Общинска собственост и            

                     управление на собствеността” 

                     в т. ч. началник 

  

4 

  

4 

         Отдел “Стопански дейности и услуги” 

                     в т. ч. началник 

  

4 

  

4 
  Дирекция “Образование, здравеопазване, 

култура” 

в т. ч. директор 

  

6 

  

6 

  

ІІ. 

  

ЧИСЛЕНОСТ  

В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

/ ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ / 

  

  

  

  

  

  

8 

  Дирекция “Правно-нормативно и информационно 
обслужване и ГР” 

    

7 
  Дирекция “Финанси и счетоводство”   1 



  

ІІІ. 

  

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 

  

  

72 

  

85 

  

 15/ 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 от ЗОС, ал.1, т.2 от ЗУТ допуска 
изменение на ПУП-ПЗР относно УПИ ХVІІІ и ХІХ кв. 45 по плана на гр. Исперих, като се обособи 
самостоятелен парцел за нуждите на “Газоснабдяване – Разград” АД – клон Исперих. 

 15/ 2. Възлага на Кмета на Община Исперих след одобряване на измененията на ПУП, на основание 
чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.4 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество да организира провеждане на явен търг с предмет Учредяване 
право на строеж в УПИ – ХХІ кв.45 по плана на гр.Исперих за построяване на офис за нуждите на 
“Газоснабдяване – Разград” АД клон Исперих. 

  На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ приема: 

16/ 1. План сметка на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 
отпадъци и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 223 605лв. за 
календарната 2004 година.  

16/ 2. Районите за сметопочистване по вид и извършване на услуги: 

         16/ 2.1. За населено място гр. Исперих да се извършват следните услуги  

-сметосъбиране и сметоизвозване; 
-обезвреждане на битови отпадъци; 

-поддържането на чистота на териториите за обществено ползване. 

16/ 2.2. За всички села в община Исперих да се извършват следните услуги: 

-поддържане чистота на обществените територии; 
-обезвреждане на битови отпадъци. 

16/ 2.3. За всички юридически лица и търговците, регистрирани на територията на гр. 
Исперих, да се извършват следните услуги: 

-сметосъбиране и сметоизвозване; 
-обезвреждане на битови отпадъци; 

-поддържането на чистота на териториите за обществено ползване. 

16/ 2.4. За всички юридически лица и търговците, регистрирани на територията на 
селата в Община Исперих, да се извършват следните услуги: 

-обезвреждане на битови отпадъци; 

-поддържането на чистота на териториите за обществено ползване.  

16/ 3. Утвърждава размера на такса битови отпадъци, считано от 01.01.2004г. както следва: 

16/ 3.1. За населението в гр. Исперих 4 /четири/ промила върху данъчната оценка в това 
число: 



-такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 /два/ промила; 

-такса за поддържане чистота на обществени територии – 1 /един/ промил; 

-такса за обезвреждане на битови отпадъци/ поддържане на сметища – 1 /един/ 
промил. 

16/ 3.2. За населението на селата в Община Исперих – 2 промила върху данъчната 
оценка в това число: 

-такса за поддържане чистота на обществени територии – 0.5 промила; 

-такса за обезвреждане на битови отпадъци/ поддържане на сметища – 1.5 
промила. 

16/ 3.3. За всички юридически лица и търговци, регистрирани на територията на гр. 
Исперих 9 /девет/ промила върху отчетната стойност на ДМА в това число: 

-такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0.5 промила; 

-такса за поддържане чистота на обществени територии – 4 /четири/ промила; 

-такса за обезвреждане на битови отпадъци/ поддържане на сметища – 4.5 
промила. 

16/ 3.4. За всички юридически лица и търговци, регистрирани на територията на селата в 
Община Исперих 6 /шест/ промила върху отчетната стойност на ДМА в това число: 

-такса за поддържане чистота на обществени територии –     1.5 промила; 

-такса за обезвреждане на битови отпадъци/ поддържане на сметища – 4.5 
промила. 

                         17. Предлага Исмаил Адем Ахмед, Рабиха Рахми Хаджи, Румяна Антонова Балтова и 
Веселина Байчева за съдебни заседатели на Окръжен съд – Разград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ:                  /п/ 

       / Н.ХАЙРИ / 
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