
 
 

 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 11/ 29. 07. 2008 г. 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 66 

На основание  чл18 от Закона за общинските бюджети и ч 21 ал, 1 т. 2 от ЗМСМА Общински 
съвет Исперих  

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява общата численост на персонала в дейност “Общинска   администрация”, 
считано от 01.08.2008 година както следва: 

  
ДЛЪЖНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО 

Брой  в 
структ.звeна 

държавна 
отговорност 

Брой  в 
структ.звена

общинска 
отговорност 

 
Числ. 
общо 

 
І. 

 
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА 
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСПЕРИХ 
 

 
92 

 
13 

 
105 

 
ІІ 

 
ИЗБОРНИ И РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ 

 
28 

  
28 

 Кмет на община 1  1 
 Заместник кметове на община 3  3 
 Секретар на община 1  1 
 Кметове на кметства 22  22 
 Кметски наместник 1  1 
             ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 14 1 15 
ІІІ ДИРЕКЦИЯ”АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ”    /АПИО/ 
 

14 
 

1 
 

15 
 В т.ч. директор на дирекция 1  1 
        Отдел “Правен”  

                     В т.ч. началник отдел 
3 
 

 
 

3 

        звено “Гражданска регистрация, админ. и инф. обслужване” 
 

8  8 

        звено “Общински съвет” 
             

         
 

         1 
        

1 
 

        звено “Човешки ресурси” 
 

2  - 2 

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 35,5 11 46,5 



ІV ОДИТ 2  2 
V ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 1  1 
VІ ДИРЕКЦИЯ ”ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА” 17,5 4 21,5 
  В т.ч.  директор на дирекция 1  1 
          Отдел “Финанси” 

                      В т.ч. началник отдел 
9,5 3 12,5 

         Сектор “ Стратегическо планиране и проекти “ 3 1 4 
         Сектор “ Местни данъци и такси “ 4  4 
 
VІІ 

 
ДИРЕКЦИЯ ”ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ,КУЛТУРА” 

 
5 

 
1 

 
6 

                                                   В т.ч.         директор на дирекция 1  1 
VІІІ ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” (УТОССД) 
10 6 16 

  В т.ч.  директор на дирекция 1  1 
          Отдел “Общинска собственост” 

                      В т.ч. началник отдел 
4 1 5 

          Звено “Устройство на територията” 2 3 5 
          Звено “Екология,земеделие и стопански дейности” 3 2 5 
ІХ АДМИНИСТРАЦИЯ НА КМЕТСТВА 14,5 1 15,5 

 
 

2. Одобрява  численост на персонала в дейностите: “Чистота” и “Др. дейности на 
икономиката” считано от 01.08.2008 год. както следва: 
2.1. Дейност “ Чистота”  -  15 щ. бр. 
2.2. Дейност “Др.дейности на икономиката”  -  4 щ.бр. 
 
3. Решенията по т. 1 и 2 да се отразят по съответните разходни параграфи, натурални 
показатели и дейности по бюджета на община Исперих за 2008 година.  

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срек от приемането им. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 67 

                      
 Във връзка с престоящата приватизация на «Лудогорска слава» ЕООД и с цел 

съставяне на актове за собственост в съответствие с кадастралната карта на 
гр.Исперих,промишлена зона на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА 

  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
 І. Отписва от счетоводните книги при община Исперих поземлен имот с начин на трайно 
ползване – дворно място с площ 5520 кв.м,ведно с построените в него самостоятелни обекти с 
начин на трайно ползване: 

1.Работно хале №2-масивна едноетажна сграда със застроена площ 402 кв.м; 
2.Склад с бобинаж-масивна едноетажна сграда със застроена плош 299,90 кв.м; 
3.Пристройка към хале 02-масивна едноетажта сграда със застроена площ 65 кв.м; 

 4.Котелно помещение-масивна едноетажна сграда със застроена площ 101 кв.м. 
 За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 077 от 19.03.2002 год. 







 
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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 70 
 

Съгласно проявеният интерес за закупуване на празни дворни места,находящи се в 
гр. Исперих ,община Исперих,Област Разград   да се проведе процедура по продажба на 
същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 
-създаване на условия за ново жилищно строителство и  

 на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.36,ал.1,т.2 и ал.2  от  Наредбата за реда на придобиване,управление и 
разпореждане с общинско имущество  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
 І.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти- 
частна общинска собственост, както следва: 
 1.Поземлен имот ХХХІІІ-643 в квартал 85 ,находящ се в гр.Исперих,община Исперих,ул. 
«Петя Йорданова» № 1 с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 470( 
четиристотин и седемдесет) кв.м при граници и съседи: север – УПИ ХХІХ-643,юг – УПИ ХХ-
657, УПИ ХІХ-656 и УПИ ХVІ – 653, запад – УПИ ХХІ-858  и изток – улица «Петя 
Йорданова»,съгласно Акт за общинска собственост № 2036 от 24.06.2008 год. 
 При начална тръжна цена 3 290,00(три хиляди двеста и деветдесет) лева без включен  
ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с 
оценка от 01.07.2008 год. 
   

2.Поземлен имот  ХХХІ-643  в квартал 85 ,находящ се в  гр.Исперих, община 
Исперих,ул. “Петя Йорданова» № 2  с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 
480,00 (четиристотин и осемдесет) кв.м при граници и съседи: север – УПИ ХХVІІІ -642;юг – 
УПИ ХІV-652; изток – УПИ ІХ-646 и запад – улица «Петя Йорданова «   по Акт за общинска 
собственост № 2033 от 24.06.2008 год. 
 При начална тръжна цена 3 360,00 ( три хиляди триста и шестдесет ) лева без включен 
ДДС , която е пазарна стойност на имота ,определена от независим лицензиран оценител с 
оценка от 01.07.2008 год. 
 3.Поземлен имот ХХІХ-643 в квартал 85 ,находящ се в гр.Исперих,община Исперих,ул. 
«Петя Йорданова» № 3 с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 460( 
четиристотин и шестдесет) кв.м при граници и съседи: север – УПИ ХХХІІ-643;юг – УПИ 
ХХХІІІ-643; запад – УПИ ХХІ-858  и изток – улица «Петя Йорданова»,съгласно Акт за 
общинска собственост № 2034 от 24.06.2008 год. 



 При начална тръжна цена 3 220,00(три хиляди двеста и двадесет) лева без включен  
ДДС, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с 
оценка от 01.07.2008 год. 

 4.Поземлен имот  ХХVІІІ-643  в квартал 85 ,находящ се в  гр.Исперих, община 
Исперих,ул. “Петя Йорданова» № 4  с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 
440,00 (четиристотин и четиридесет) кв.м при граници и съседи: север – УПИ ХХХ -643;юг – 
УПИ ХХХІ-643; изток – УПИ VІІ-644 и УПИ VІІІ-645 и запад – улица «Петя Йорданова «   по 
Акт за общинска собственост № 2031 от 24.06.2008 год. 
 При начална тръжна цена 3 080,00(три хиляди  и осемдесет ) лева без включен ДДС , 
която е пазарна стойност на имота ,определена от независим лицензиран оценител с оценка от 
01.07.2008 год. 

5.Поземлен имот ХХХІІ-643 в квартал 85 ,находящ се в гр.Исперих,община Исперих,ул. 
«Петя Йорданова» № 5 с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 600( шестотин) 
кв.м при граници и съседи: север – УПИ ХХVІ-641;юг – УПИ ХХІХ-643; запад – УПИ ХХІІ-
859  и изток – улица «Петя Йорданова»,съгласно Акт за общинска собственост № 2035 от 
24.06.2008 год. 

При начална тръжна цена 4 200,00(четири хиляди  и двеста ) лева без включен ДДС, 
която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 
01.07.2008 год. 

6.Поземлен имот  ХХХ-643  в квартал 85 ,находящ се в  гр.Исперих, община Исперих,ул. 
“Петя Йорданова» № 6  с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ 432,00 
(четиристотин тридесет и два) кв.м при граници и съседи: север – УПИ ХХVІІ -642;юг – УПИ 
ХХVІІІ-643; изток – УПИ VІІ-644  и запад – улица «Петя Йорданова «   по Акт за общинска 
собственост № 2032 от 24.06.2008 год. 
 При начална тръжна цена 3 024,00(три хиляди двадесет и четири ) лева без включен ДДС 
, която е пазарна стойност на имота ,определена от независим лицензиран оценител с оценка от 
01.07.2008 год. 
 

  ІІ. Задължава кмета на община Исперих да издаде заповед за откриване на 
процедурата по провеждане на търга и определи условията. 

 
ІІІ. Задължава кмета на община Исперих след приключване на търга да издаде 

заповед за определяне на купувача и сключи договор за продажба, които в три дневен 
срок от издаването респективно от сключването им да предостави в Общински съвет –
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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 71 
 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за         Общинските 

бюджети, Общински съвет Исперих  
 
 



Р Е Ш И : 
 

      1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих 
     към 30.06.2008г.. в размер на  11 052 537  лв., в това число: 

    за държавни дейности                                                       6 892 106  лв. 
    за общински дейности                                                       4 160 431  лв. 

      2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2008г.  
           размер на 4 630 331 лв., в това число: 

за държавни дейности                                                          3 011 703  лв. 
за общински дейности                                                          1 437 460 лв. 

   за държавни дейности с общински средства                        181 168 лв. 
      3. Приема  разходите за КВ                                                        98 671  лв.    
      4. Приема разходите за представителни цели 

      на Общинския съвет                                                                    182  лв. 
 5. Приема разходите за представителни цели 
      на Кмета  на Община Исперих                                               13 970 лв. 

      6.Приема разходите за командировки на кмета                             760 лв.   
      7.Приема разходите за награди                                                     1 040 лв. 
      8.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                            6 635 лв. 
      9.Приема разходите за погребения на самотни жители                  50 лв. 
    10.Приема разходите за спортни клубове                                    23 288  лв.             

  11.Приема приходите по фонд “Приватизация”                         25 099 лв. 
  12.Приема остатъка по набирателна сметка                                96 656 лв. 
 
 

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.  
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 72 

              С цел одобряване на План за защита при бедствия на Община Исперих  и на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия 
Общински съвет  Исперих  

РЕШИ: 
        1. Общински съвет  Исперих одобрява План за защита при бедствия на Община 
Исперих. 
       2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и областен 
Управител на Област Разград в седемдневен 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. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 73 
        Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 
закупуване на общинската част от сграда, находяща се в с.Белинци, община Исперих, 





 
1.Включва в програмата за приватизация за 2008 г. 

ЕООД “БКС – Исперих” и ЕООД “Лудогорска слава “ Исперих. 
 2.Възлага на кмета на Община Исперих да извърши предприватизацинна 
подготовка на дружествата по т.1 като възложи изготвяне на приватизационни оценки и 
правни анализи. 
 3.Общински съвет – Исперих открива процедура за приватизация на общинските 
дружества. 
 4.Определя методите за приватизация на дружествата  -публично оповестени 
конкурси. 

5. 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. 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 75 

         С цел реализиране на приоритетите на Община Исперих, заложени в ОБЩИНСКАТА 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ОБЩИНА 
ИСПЕРИХ  ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 г и на  На основание чл.21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА във 
връзка с чл.21, ал.1. т.8 от ЗМСМА                             

 
                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
                                                                   РЕШИ: 
1. Дава съгласие : 
 
1.1. Община Исперих да участва,като партньр на СНЦ „Дом за обич и мечти”-Исперих с 
проектно предложение в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по 
Национална програма ФАР2006, Програма BG2006/018-343.01.01-
“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”  - Компонент 1 за разкриване в специализираната институция Дом за деца 
“Лудогорие” Исперих на комплекс от услуги, в условия близки до семейната среда за 
деца, настанени извън семействата им. 

 
 

1.2 Реализирането  на проектните дейности по т.1 да се осъществи в сградата на Дом за 
деца “Лудогорие”, която е публична общинска собственост- Акт №1763/12.03.2007г. и е 
предоставена безвъзмездно за управление на Дом за деца “Лудогорие” , съгласно чл.12, 
ал.3 от ЗОС и чл.15 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество при Община Исперих / Решение №278, Протокол №38 от 
Заседание на Общински съвет-Исперих, проведено на 23.03.2007г./ 
 
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ Декларира, че интересите на децата, настанени в 
специализираната институция Дом за деца”Лудогорие” гр. Исперих ще бъдат защитени 
и гарантира устойчивостта на реализиране и предоставяне на разкритите услуги и 
резултатите от проекта. 
 

 
3. Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен 

Управител на област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им. 



 
           Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по реда 
на Административно процесуалния  кодекс, в 14 дневен срок от обявяването. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 76 
 
                  С цел подготовка на проект по под-мярка 431-2, и на основание чл.21, 
ал. 1, т. 15 и т.23 от ЗМСМА 

 
                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
                                                   РЕШИ: 

 
1.Отменя решение № 41 взето на заседание на Общински съвет – Исперих, вписано в с 
Протокол №8/30.04.2008  . 
 
2.Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за 
подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна 
инициативна група на цялата територия на община Исперих. 
 

      3. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 24.07.2008 г. приема като 
партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните 
организации: 

 
За представител на стопанския сектор: ЕТ ”Зейти Мехмед”, със седалище с. Печеница, 

община Исперих и адрес на управление  с.Печеница ул. “Пейо Яворов” № 4,  ЕИК 116024884,   
представлявана от Зейти  Фераим Мехмед - управител 

 
За представител на нестопанския сектор: СНЦ “Бизнесцентър - Исперих” , със 

седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. “Васил Левски” № 99, ЕИК 116530670, 
представлявана от Емилия Иванова Германова – председател на УС и ръководител екип. 
 
       4. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде 
документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални 
МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде: СНЦ “Бизнесцентър - Исперих” , 
със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. “Васил Левски” № 99, ЕИК 116530670, 
представлявана от Емилия Иванова Германова – председател на УС и ръководител екип. 

 
        5. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на 
партньорската декларация: Адил Ахмед Решидов – Кмет на Община Исперих и го 
упълномощава да подпише  рамково споразумение за партньорство с кандидата за финансово 
подпомагане СНЦ “Бизнесцентър – Исперих” и партньора: ЕТ “Зейти Мехмед” с включено 
финансово обезпечаване на дейностите по проекта под формата на безлихвен кредит до първо 
плащане в размер до 25 000 евро от Бюджет 2009. Споразумението ще бъде приведено в 
изпълнение, при условие, че проектът бъде одобрен за финансиране и кандидатът СНЦ 
«Бизнесцентър - Исперих» има подписан договор за предоставяне на финансова помощ с МЗХ, 
Управляващият орган и Разплащателната агенция. 
 



        6. Възлага на Нуридин Халилибрям Махмуд, председател на ПК по Финанси и бюджет към 
Общински съвет Исперих да оказва контрол за целесъобразното разходване на средствата под 
формата на безлихвен кредит за изпълнение на проекта съгласно т. 4. 
 
        7. Община Исперих се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и 
други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР 
от ПРСР.  
 
         Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на община Исперих и Областния 
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
         Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по 
реда на Административно процесуалния  кодекс, в 14 дневен срок от обявяването. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 77 
 
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 първото шестмесечие на 2008година за дейността на 

АГ отделение. 
            2. Предлага на Кмета на община Исперих да излезе със становище за финансиране или 
закриване на АГ отделение 

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. 
                                                                               
 
 
                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                                     / Бейсим Басри / 
 

         ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          
                / Къймет Ариф /
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