ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 10/ 26. 06. 2008 г.

РЕШЕНИЕ
№ 59
Поради амортизирането им, както и отпадането на необходимостта от употребата
на автомобилите
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.31, ал.2, т.1 и чл.33, ал.3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи,
собственост на Община Исперих, както следва:

№

Вид и характеристика

брой

1.
2.
3.

Ровер Маестро лек с рег.№7908 АС
Москвич 2715 с рег.№ 0669 Т
ГАЗ 5312 с рег. № РР7150 АМ

1
1
1

Пазарна
цена
без ДДС
600,00 лв.
259,00 лв.
1 500 лв.

І І. Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката.
І І І.Възлага на кмета на община Исперих след приемане решението на Общински съвет –
Исперих да издаде Заповед за откриване процедурата по провеждане на търга и определи
условията .
ІV. Възлага на кмета на общината, след приключване на процедурата да сключи договор за
продажба.В тридневен срок от сключването, договора да се предостави на Общински съвет
–Исперих.
V. Превозните средства да се бракуват и продадат на вторични суровини, ако няма проявен
интерес от купувачи на търга.
VІ. 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-град Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 60
Съгласно проявения интерес ,изразено в заявлението до кмета на Община Исперих
за закупуване на общинската част от недвижим имот, находящ се в с.Йонково, ул.”Милин
Камък “ № 2 от съсобственика ПК “Пробуда” с.Лудогорци и с цел:
1.Ликвидиране на съсобственост от която общината няма реализирани постъпления.
2.Създаване на условия за по-добро стопанисване на имота.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал.1,т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.43, ал.1, т.3 и чл.43, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Да се извърши ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот между община
Исперих и ПК “ Пробуда” с.Лудогорци,Булстат 826006527 представлявана от председателя
Тодор Добрев Стайков, ЕГН 4608115047 чрез продажба на 40% идеални части (четиридесет
процента идеални части) от урегулиран застроен поземлен имот ХІІ-155 (римско дванадесет
тире сто петдесет и пет ) в квартал 13(тринадесет ) по плана на с.Йонково с обща площ 966,30
(деветстотин шестдесет и шест цяло и тридесет)кв.м, с начин на трайно ползване ДВОРНО
МЯСТО, ведно с 40% идеални части (четиридесет процента идеални части ) от масивна
едноетажна сграда – ФУРНА с обща застроена площ 220 (двеста и двадесет)кв.м , по Акт за
общинска собственост № 1936 от 25.03.2008 год.при граници и съседи на имота : север – улица
“Васил Тинчев”;юг – улица “Млин Камък”;изток – УПИ VІ-165 и ІV-156 и запад –УПИ V-154
на съсобственика ПК “ ПРОБУДА”,Булстат 826006527
,представлявана от председателя
ТОДОР ДОБРЕВ СТАЙКОВ,ЕГН 4608115047 притежаваща останалите 60% идеални части от
имота,съгласно Нотариален Акт № 29, том ХІІ,рег.№4438, дело №589 от 2001 год.на Радомир
Александров-Нотариус с район на действие Районен съд град Исперих.
ІІ.Продажбата да се извърши при пазарна цена,определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 24.04.2008 год. в размер на 6 975,00 лв. /шест хиляди деветстотин
седемдесет и пет лева.Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.Данъчната оценка
на имота е 3 039 лв./ три хиляди тридесет и девет лева /.

ІІІ.Възлага на кмета на община Исперих след приемане решението на Общински съвет –
Исперих да издаде Заповед за разпореждане.
ІV.Задължава кмета на общината, след приключване на процедурата да сключи договор
за продажба, който подлежи на вписване по надлежния ред в Агенцията по вписванията.В
тридневен срок от сключването, договора да се предостави на Общински съвет –Исперих.
V. 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-град Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 61
С цел опазване здравето и живота на гражданите и регламентирането на условията и
реда за принудителното изпълнение на заповедите на кмета по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ и на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196 ал.5 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Наредба № 16 за условията и реда за принудителното изпълнение на
заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ.
2. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№ 62
С цел задоволяване нуждите на кметствата и детските градини с дървен материал,
стопанисването на горите – собственост на община Исперих и осигуряване на приходи
На основание чл.21.ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.4 от Закона за горите и чл.143,
ал.1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за ползване на дървесина пред 2008 год. от общински гори – собственост
на Община Исперих в следните подотдели: 70 “а” и 71 “ а”, намиращи се на територията на
с.Голям Поровец, община Исперих; 67 “з”, 67 “л” и 67 “О”, намиращи се на територията на
с.Йонково, 65-г, община Исперих, 168 “б”, 168 “г”, 168 “з” и 168 “ д”, намиращи се на
територията на с.Бърдоква, община Исперих.

2.Ползването на тези подотдели да се извърши при спазване на изискванията на Закона за
горите, Правилника за приложение на закона за горите и други норматилни документи,
свързани с горите.
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и Областен

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-град Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 63
С цел обезпечаване реализирането на проекта в рамките на 2008г., Община Исперих да
поеме
задължението от разликата между Споразумението за финансиране на
Микропроект № 1501 и оферираната цена от изпълнителя на СМР, спечелил търга, в
размер на 8 399.00 лв. с ДДС, със собствени бюджетни средства и на основание чл. 21, ал.
1, т. 12, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Общински съвет Исперих дава съгласие Община Исперих да поеме задължението от
разликата между Споразумението за финансиране на Микропроект № 1501 -“Изграждане
столова за социален патронаж в с. Подайва” и оферираната цена от изпълнителя на СМР,
спечелил търга, в размер на 8 399.00 лв. с ДДС, със собствени бюджетни средства.
2. Общински съвет Исперих възлага на Кмета на община Исперих да предприеме
действия по сключване на договор за изпълнение на Микропроект №1501 след одобрение от
страна на Социално- инвестиционен фонд гр. София.
3. 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 съобщаването му
пред Административен съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 64
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема за сведение отчета - за финансово-икономическото състояние на “ МБАЛИсперих” ЕООД гр. Исперих за финансовата 2007г.

2. Реализираната и неразпределена печалба за 2007г. в размер на 15 717,51 лв.,да остане
в резерва на дружеството, за инвестиционни цели и капиталови разходи /закупуване на
медицинска апаратура и обновяване на материалната база и сграден фонд/, моля да гласува.
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването
му
пред
Административен
съд
Разград
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 65
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

2007г.

1. Приема доклада за дейността на общинското дружество ЕООД “ БКС – Исперих” за

2. Предлага на Кмета на община Исперих да излезе със становище за бъдещето на
дружеството, като предложи преструктуриране или приватизация на дружеството.
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на Общински съвет – Исперих:
/ Бейсим Басри /
ПРОТОКОЛИСТ:
/ Къймет Ариф /

