ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 9/ 28. 05. 2008 г.
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 49
С цел определяне земеделските стопани и/или техните сдружения за ползване на
пасища и мери от ДПФ на територията на община Исперих, определяне на такса за
ползването им
На основаниечл.21,ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА, чл. 24, ал.11 от ЗСПЗЗ, по реда на
чл.48а от Закона за допитване до народа и в изпълнение на Заповед № РД 46378/14.03.2008 год. на Министъра на земеделието и продоволствието
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие за предоставяне на пасища и мери от ДПФ за общо ползване
от
земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, отглеждащи
животни в Община Исперих , както следва:
№
1.
2.
3.

Населено място
С.Китанчево
С.Свещари
С.Драгомъж

Площ дка
60,200 дка
39,700 дка
11,40 дка

Име,презиме и фамилия
Ридвам Салим Салим
Сенда Сали Махмуд
Тунджай Мехмед Ибрям

ЕГН
6401275040
7402115095
7706105223

ІІ. Определя такса за ползване на пасища и мери от ДПФ в размер на 1,50 лв.
/ един лев и петдесет стотинки / на декар.
ІІІ. Приема следните правила за ползване на пасища и мери от ДПФ :
1. Задължения на общината:
- да изготви списък по населени места на земеделските стопани, които
отглеждат животни , желаещи да ползват пасища и мери от ДПФ;
- да оказва помощ при идентификацията им;
2. Задължения на ползвателите на пасища и мери:
- да поддържат ползваните от тях мери и пасища в добро агроекологично
състояние;
- да не променят предназначението им;

- да торят терените и да не ги разорават;
- да почистват мерите и пасищата от замърсявания, камъни и храсти;
- да допускат добитък до пасищата;
- да не допускат замърсявания с битови, производствени и др. отпадъци;
- да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки;
- да плащат определения наем в срок.
ІV. Към решението да се приложат копия от протоколите за проведените общи
събрания по населени места,данни за земеделските стопани и отглежданите от тях
животни,данни за физическите блокове и парцели на пасища и мери от ДПФ.
V. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от
обявяването им пред Административен съд – Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№50
С цел създаване на условия за по-добро стопанисване на обекти- частна
общинска обственост и реализиране на приходи от продажбата,
На основание чл.2 1, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 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
РЕШИ:
I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти -частна
общинска собственост, както следва:
1.Самостоятелен обект в сграда, находящ се в сутерен от административна
четириетажна сграда - помещение №4 (четири) със застроена площ 48,26 (четиридесет и осем
цяло двадесет и шест) кв.м при граници и съседи: дясно - стена;ляво - помещение № 5; горе помещения № 10 и № 13 и 35,71 (тридесет и пет цяло седемдесет и един)кв.м от правото на
строеж, удостоверени с АОС № 1942 / 03.04.2008 год., находящ се в квартал 82,парцел I по
плана на гр.Исперих, с административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална
продажна тръжна цена 9 540 лева ( девет хиляди петстотин и четиридесет лева) без
ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
2. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на II етаж от
административна четириетажна сграда - помещение №1 (едно) със застроена
площ 81,95 (осемдесет и едно цяло деветдесет и пет) кв.м при граници и
съседи: дясно - помещение №2; ляво - стена; долу - помещения №9, №10,
№11, №11а, и №12; горе - помещения №1, №2, №3, №4 и №4а, както и 27,04 (
двадесет и седем цяло нула четири) кв.м от общите черти на сградата и 80,65
(осемдесет цяло шестдесет и пет) кв.м от правото на строеж, удостоверени с
АОС №1940 / 02.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I по плана на
гр.Исперих, с административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална

продажна тръжна цена 18 000 лева (осемнадесет хиляди лева) без ДДС,
съгласно оценка от независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
3. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на II етаж от административна
четириетажна сграда - помещение №2 (две) със застроена площ 31,81 (тридесет и едно
цяло осемдесет и един) кв.м при граници и съседи: дясно - помещения №3 и №4; ляво помещение №1; долу -помещение №10; горе - помещение №5; както и 10,50 ( десет цяло и
петдесет) кв.м от общите черти на сградата и 31,31 (тридесет и едно цяло тридесет и един)
кв.м от правото на строеж, удостоверени с АОС №1941 / 03.04.2008г., находящ се в квартал
82,парцел I по плана на гр.Исперих, с административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при
начална продажна тръжна цена 7 120 лева (седем хиляди сто и двадесет лева ) без ДДС,
съгласно оценка от независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
4.Самостоятелен обект в сграда, находящ се на II етаж от административна
четириетажна сграда - помещения №5 (пет) и №5 а (пет-а) със застроена площ 53,47
(петдесет и тре цяло четиридесет и седем) кв.м при граници и съседи: дясно - стена; ляво помещение №6; доло - помещения №7 и №8; горе - помещения №8 и №14; както и 16,19
(шестнадесет цяло и деветнадесет) кв.м от общите черти на сградата и 51,59 (петдесет и едно
цяло петдесет и девет) кв.м от правото на строеж, удостоверени с АОС №1951 /
03.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I по плана на гр.Исперих, с
административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална продажна тръжна цена 11
830 лева (единадесет хиляди осемстотин и тридесет лева) без ДДС, съгласно оценка
от независим лицензиран оценител от 03.05.2008 год.
5. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на II етаж от административна
четириетажна сграда - помещения №7 (седем) и №8 (осем) със застроена площ 48,66
(четиридесет и осем цяло шестдесет и шест) кв.м при граници и съседи: дясно помещение №6; ляво - помещение №9; долу -помещения №4, №5 и №6; горе помещения №10 и №11; както и 16,04 (шестнадесет цяло нула четири) кв.м от общите
черти на сградата и 47,88 (четиридесет и седем цяло осемдесет и осем) кв.м от правото
на строеж, удостоверени с АОС №1950 / 03.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I
по плана на гр.Исперих, с административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална
продажна тръжна цена 10 520 лева (десет хиляди петстотин и двадесет лева), /без
ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
6. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от
административна четириетажна сграда - помещение №1 (едно) със застроена
площ 16,01 (шестнадесет цяло нула един) кв.м при граници и съседи: дясно помещение №2; ляво - стена; доло - помещение №1; горе - помещение №1;
както и 7,19 (седем цяло деветнадесет) кв.м от общите черти на сградата и
17,17 (седемнадесет цяло и седемнадесет) кв.м от правото на строеж,
удостоверени с АОС №1949 / 03.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I по
плана на гр.Исперих, с административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при
начална продажна тръжна цена 3 500 лева (три хиляди и петстотин) без ДДС,
съгласно оценка от независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
7. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от
административна четириетажна сграда - помещение №2 (две) със застроена
площ 16,10 (шестнадесет цяло и десет) кв.м при граници и съседи: дясно помещение №3; ляво - помещение №1; долу - помещение №1; горе помещение №1; както и 7,25 (седем цяло двадесет и пет) кв.м от общите черти
на сградата и 17,28 (седемнадесет цяло двадесет и осем) кв.м от правото на
строеж, удостоверени с АОС №1948 / 03.04.2008г., находящ се в квартал
82,парцел I по плана на гр.Исперих, с административен адрес ул."Христо
Ясенов" №2, при начална продажна тръжна цена 3 500 лева (три хиляди и

петстотин ) без ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител от
13.05.2008 год.
8. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от административна
четириетажна сграда - помещение №3 (три) със застроена площ 16,01 (шестнадесет
цяло нула един) кв.м при граници и съседи: дясно -помещение №4а; ляво - помещение
№2; доло - помещение №1; горе -помещение №2; както и 7,19 (седем цяло
деветнадесет) кв.м от общите черти на сградата и 17,17 (седемнадесет цяло и
седемнадесет) кв.м от правото на строеж, удостоверени с АОС №1947 / 03.04.2008г.,
находящ се в квартал 82,парцел I по плана на гр.Исперих, с административен адрес
ул."Христо Ясенов" №2, при начална продажна тръжна цена 3 500 лева (три хиляди и
петстотин ) без ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител от
13.05.2008 год.
9. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от
административна четириетажна сграда - помещения №4 (четири) и №4а
(четири-а) със застроена площ 33,22 (тридесет и три цяло двадесет и два) кв.м
при граници и съседи: дясно - помещение №5; ляво - помещение №3; долу помещение №1; горе - помещение №3; както и 14,93 (четиринадесет цяло
деветдесет и три) кв.м от общите черти на сградата и 35,63 (тридесет и пет
цяло шестдесет и три) кв.м от правото на строеж, удостоверени с АОС №1946 /
03.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I по плана на гр.Исперих, с
административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална продажна тръжна
цена 7 340 лева (седем хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС,
съгласно оценка от независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
10. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от административна
четириетажна сграда - помещение №5 (пет) със застроена площ 32,11 (тридесет и две
цяло и единадесет) кв.м при граници и съседи: дясно - помещения №6 и №7; ляво помещение №4; долу - помещение №2; горе - помещения №4 и №5; както и 14,44
(четиринадесет цяло четиридесет и четири) кв.м от общите черти на сградата и 34,45
(тридесет и четири цяло четиридесет и пет) кв.м от правото на строеж, удостоверени с
АОС №1945 / 03.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I по плана на гр.Исперих, с
административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална продажна тръжна цена 7
020 лева (седем хиляди и двадесет лева) без ДДС, съгласно оценка от независим
лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
11. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от административна
четириетажна сграда - помещения №6 (шест) и №7 (седем) със застроена площ 48,76
(четиридесет и осем цяло седемдесет и шест) кв.м при граници и съседи: дясно - стена;
ляво - помещение №5; доло - помещения №3 и №4; горе - помещение №6; както и 21,74
(двадесет и едно цяло седемдесет и четири) кв.м от общите черти на сградата и 52,17
(петдесет и две цяло седемнадесет) кв.м от правото на строеж, удостоверени с АОС
№1944 / 03.04.2008г., находящ се в квартал 82,парцел I по плана на гр.Исперих, с
административен адрес ул."Христо Ясенов" №2, при начална продажна тръжна цена
10 830 лева (десет хиляди осемстотин итридесет лева) без ДДС, съгласно оценка от
независим лицензиран оценител от 13.05.2008 год.
12. Самостоятелен обект в сграда, находящ се на III етаж от административна
четириетажна сграда - помещение №11 (единадесет) със застроена площ 32,58 (тридесет и две
цяло петдесет и осем) кв.м при граници и съседи: дясно - помещение №10; ляво - помещение
№12; доло - помещения №8 и №9; горе - помещения №9 и №10; както и 14,65 (четиридесет
цяло шестдесет и пет) кв.м от общите черти на сградата и 34,95 (тридесет и четири цяло
деветдесет и пет) кв.м от правото на строеж, удостоверени с АОС №1943 / 03.04.2008г.,
находящ се в квартал 82, парцел I по плана на гр. Исперих, с административен адрес

ул."Христо Ясенов" №2, при начална продажна тръжна цена 7 320 лева (седем хиляди
триста и двадесет ) без ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител от
13.05.2008 год.
II. Задължава кмета на община Исперих на основание чл.93 от Наредба
№ 5 на Общински съвет — Исперих да издаде заповед за откриване на
процедурата по провеждане на търга и определи условията.
III. Задължава кмета на община Исперих след приключване на търга на основание
чл.99 от Наредба № 5 на Общински съвет - Исперих за издаде заповед за определяне на
купувача и сключи договор за продажба, който в три дневен срок от сключването му да се
предостави на Общински съвет -Исперих.
IV. Настоящите Решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящите Решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№51

С мотиви за реализиране на приходи, предпазване на обекти - частна общинска
собственост от разрушаване и разграбване, както и създаване на условия за по-добро
стопанисване на същите
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна
общинска собственост, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот № 24150.501.591, находящ се в с. Духовец, община
Исперих, ул."Н.Й.Вапцаров" №86А с начин на трайно предназначение - урбанизирана с
площ 3004 / три хиляди и четири/ кв.м при граници и съседи:нива - № 24150.21.14;ниско
застрояване-№24150.501.20;за обект комплекс за образование -№24150.501.590;незастроен
имот за жилищни нужди-№24150.501.529иза първостепенна улица-№24150.501.30 по Акт
за общинска собственост № 1814 от 13.08.2007 г.
При начална тръжна цена 2 103,00 лева / две хиляди сто и три / лева без включен
ДДС, която е пазарната стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 04.02.2008 год.
Да се определи стъпка за наддаване в размер на 1 процент от началната тръжна цена в
размер на 21,00 / двадесет и един / лев .
2. Урегулиран поземлен имот № 24150.501.590, находящ се в с. Духовец, община
Исперих, ул."Н.Й.Вапцаров" №86 с начин на трайно предназначение -урбанизирана с площ
3021/ три хиляди двадесет и един /кв.м ,ведно с едноетажна сграда № 24150.501.590.1 с
частично стоманобетонни елементи със застроена площ 211 /двеста и единадесет / кв.м при
граници и съседи: ниско застрояване-№24150.501.18;за обект комплекс за образование №24150.501.591 ;незастроен имот за жилищни нужди-№24150.501.529 и за първостепенна
улица-№24150.501.30 по Акт за общинска собственост № 1815 от 13.08.2007 г.
При начална тръжна цена 5 960,00 / пет хиляди деветстотин и шестдесет / лева без
включен ДДС, която е пазарната стойност на имота, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 04.02.2008 год.

Да се определи стъпка за наддаване в размер на 1 процент от началната тръжна цена в
размер на 59,60 лева /петдесет и девет лева и шестдесет стотинки / .
II. Общински съвет - Исперих дава съгласие да се промени предназначението на
имотите.
III. Задължава кмета на община Исперих на основание чл. 93 от Наредба № 5 на
Общински съвет Исперих да издаде заповед за откриване на процедурата по провеждане на
търга и определи условията.
IV. Задължава кмета на община Исперих след приключване на търга на основание чл.
99 от Наредба № 5 на Общински съвет - Исперих за издаване заповед за определяне на
купувача и сключи договор за продажба, които в тридневен срок от издаването респективно от
сключването им да предостави в Общински съвет - Исперих.
V. 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 обявяване
предАдминистративен съд гр.
РЕШЕНИЕ:
№ 52
С цел определяне на земеделските стопани -животновъди и/или техните техните
сдружения в Община Исперих за ползване на общински пасища и мери, одобряване
площта на физическите блокове и парцели на общинските пасища и мери, като
определяне на правила за ползване на общински пасища и мери за отглеждане на
животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.
48а от Закона за допитване до народа и проведени общи събрания по населени места в
община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
І. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо
ползване от земеделски стопани -животновъди и/или техните сдружения,
отглеждащи животни в Община Исперих , както следва:
№
Населено място Площ ха
Име,презиме и фамилия
ЕГН
1.
с.Беленци
48,35 ха
Хъкмет Илияз Хабил
5111205026
2.
с.Бърдоква
17,87 ха
Ведат Шефкет Алиосман
6202155041
3.
с.Вазово
125,68 ха Ахмед Мехмед Ахмед
7702155083
4.
с.Г.Поровец
56,00 ха
Мехмед Хамди Мехмед
6407205081
5.
с.Делчево
51,10 ха
Бедри Басри Азиз
5607185145
6.
с.Драгомъж
18,15 ха
Тунджай Мехмед Ибрям
7706105223
7.
с.Духовец
72,89 ха
Сезгин Мустафа Мехмед
6903065040
8.
СМ. Ионково
43,43 ха
Руфат Юсеин Хасан
4712016048
9.
с.Г.Ионково
92,45 ха
Ехлиман Исмаил Кър
5410095028
10. с.Китанчево
31,11 ха
Ридван Салим Салим
6401275040
29,82 ха
Рейхан Сали Али
6808295103
11. с.Конево
92,19 ха
Добринка Ат.Русева
5504165135
12. с.Къпиновци
23,32 ха
Ниязи Хюсмен Осман
5610175049
13. с.Лудогорци
10,11 ха
Ерджан Хюсеин Хасан
6602165023
11,66 ха
Тефик Ибрахим Хамди
5610025060

с.Лъвино
35,53 ха
Самед Мехмед Ибрям
6902035041
с.М.Поровец
28,70 ха
Стелияна Василева Стоянова
6003255095
с.Подайва
93,39 ха
Сали Осман Ямен
6304055106
с.Печеница
124,78ха
Зекерие Акиф Рашид
5507255084
с.Райнино
194,17ха
Пеньо Георгиев Пенев
6202115060
с.Свещари
55,41 ха
Сенда Сали Махмуд
7402115095
с.Средоселци
24,16 ха
Севгюнел Мустафа Мустафа
6903115033
с.Ст.Селище
61,94 ха
Мехмед Мухарем Мехмед
6006295044
с.Тодорово
113,02ха
Айдън Лютфи Хюсмен
6705065124
с.Я.Груево
13,75 ха
Анифе Исмаил Мехмед
6311245054
Гр.Исперих
38,72 ха
Нуртен Хасанова Махмуд
6403115117
Общо:
1 507,70
І І. Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и парцелите на
общинските пасища и мери в размер на 1 507,70 ха за цялата Община по населени
места , подлежащи на предоставяне на земеделските стопани - животновъди за
последващо кандидатстване в Разплащателната Агенция за получаване на директни
плащания по схемата за единно плащане на площ.
І І І. Определя такса за ползване на общинските пасища и мери в размер на 1,50 лв./
един лев и петдесет / на декар.
І V. Приема следните правила за ползване на общинските мери и
пасища:
1. Задължения на общината:
- да изготви списък по населени места на земеделските стопани,
които отглеждат животни , желаещи да ползват общински пасища и мери;
- да представи на земеделските стопани необходимата
документация за наличните имоти;
- да оказва помощ при идентификацията им;
- да осъществява контрол за изпълнение на сключените договори за наем.
2. Задължения на ползвателите на пасища и мери:
- да поддържат ползваните от тях мери и пасища в добро агроекологично
състояние;
- да не променят предназначението им;
- да торят терените и да не ги разорават;
- да почистват мерите и пасищата от замърсявания, камъни и храсти;
- да допускат добитък до пасищата;
- да не допускат замърсявания с битови, производствени и др. отпадъци;
- да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки;
- да плащат определения наем в срок.
V. Към решението да се приложат копия от протоколите за проведените общи събрания
по населени места^данни за земеделските стопани и отглежданите от тях
животни,данни за физическите блокове и парцели на общинските мери и пасища.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

V І. 3адължава кмета на община Исперих въз основа на решението на Общински съвет Исперих да сключи договор за наем,който в тридневен срок от сключването му да
предостави на Общински съвет - Исперих.
V І І. 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:
№53
Във връзка с Решение № 40/30.04.2008 г. на Общински съвет Исперих, Протокол
№ 8 и на основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема за информация план за дейността на МКБППМН за 2008г.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и Областен
управител в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Административно процесуалния кодекс
РЕШЕНИЕ
№54
С цел приемане на “ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
Том №
Наименование на тома
1
Програма за опазване на околната среда
2
Програма за управление на дейностите с отпадъци
3
Раздел „Лечебни растения”
4
Раздел „Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите”
на Община Исперих за периода 2009 -2015 год. и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от
ЗМСМА, чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 29 от
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните
растения и чл. 11 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за почвите Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Приема “ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
на Община Исперих за периода 2009 -2015 год., с включени:
ТОМ І – Програма за опазване на околната среда
ТОМ ІІ – Програма за управление на дейностите с отпадъци
ТОМ ІІІ – Раздел „Лечебни растения”
ТОМ ІV – Раздел „Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на
почвите”

2. 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.

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 55
С цел кандидатстване на Община Исперих с проект “Интегриран проект за водния
цикъл на град Исперих”, по процедура за предоставяне на безвъзмез-дна финансова
помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос
1:“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в
градските агломерационни ареали”, Процедура:“Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” и Референтен номер:
BG
161РО005/08/1.10/01/02/,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.12 от ЗМСМА и чл. 3, т.6 , чл. 4, т. 1, чл. 13 от
Закона за общинския дълг, Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 20072013г.”,Приоритетна ос1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в населени места с над 2 000е.ж. и в населени места с под 2 000е.ж.,
попадащи в градските агломера-ционни ареали”, Процедура:“Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” и Референтен номер:BG
161РО005/08/1.10/01/02/ с проектно предложение -“ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА
ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ИСПЕРИХ”.
2. Разрешава поемане на общински дълг и дава съгласието си за получаване на
кредит от банка или друга финансова институция с цел осигурено финансиране на
разходите, които не се покриват от Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013г.” и
за осигурени налични средства за покриване на разходите по проекта преди те да бъдат
възстановени при условие, че Община Исперих подпише договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектно предложение “ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ИСПЕРИХ”. Общата
стойност на получения кредит да не надвишава съгласно заложен бюджет към
проектното предложение.
3. Общински съвет Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да
предприеме необходимите действия за кандидатстване с проект на общината
“ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ИСПЕРИХ” пред
Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма “Околна среда
2007-2013г.”.
4. 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.

Р Е Ш Е Н И Е:
№56
На 16 май 2008 г. В гр. Разград е подписано споразумение за сътрудничество
между общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет, Цар Калоян и Самуил.
Предмет на споразумението е осъществяване на сътрудничество в областта на
управлението на отпадъците, с цел изграждане на система за управление на отпадъците
на територията на общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет, Цар Калоян и
Самуил, осигуряваща опазване на околната среда и предотвратяване на риска за
човешкото здраве. Съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, споразумението за
сътрудничество подлежи на одобрение от общинския съвет.
Като форма на сътрудничество е определено създаването на Сдружение по реда
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.61, ал.1 от
ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Одобрява споразумението за сътрудничество от 16.05.2008 г., сключено
между общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет, Цар Калоян и Самуил приложение № 1.
2. Дава съгласие Община Исперих да участва в сдружението по реда на ЗЮЛНЦ,
определено като форма на сътрудничество по споразумението за сътрудничество от
16.05.2008 г., сключено между общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет,
Цар Калоян и Самуил.
3. Определя кмета на Община Исперих – Адил Ахмед Решидов, а в негово
отсъствие – заместник кмета – Бейсим Руфат за представител на Община Исперих в
сдружението по реда на ЗЮЛНЦ, определено като форма на сътрудничество по
споразумението от 16.05.2008 г., сключено между общините Разград, Исперих, Кубрат,
Лозница, Завет, Цар Калоян и Самуил.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд
Разград.
РЕШЕНИЕ:
№ 57
На основание § 23 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за
2008 година и чл. 21, ал 1, т.2 от ЗМСМА Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Одобрява общата численост на персонала в дейност “Общинска
администрация”, считано от 01.07.2008 година както следва:
ДЛЪЖНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО

І.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА

Брой в
структ.звeна
държавна
отговорност

Брой в
структ.звена
общинска
отговорност

Числ.
общо

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСПЕРИХ
ІІ

ИЗБОРНИ И РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
Кмет на община
Заместник кметове на община
Секретар на община
Кметове на кметства
Кметски наместник
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ІІІ

ДИРЕКЦИЯ”АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ” /АПИО/
В т.ч. директор на дирекция
Отдел “Правен”
В т.ч. началник отдел
звено “Гражданска регистрация, админ. и инф. обслужване”

92

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ІV

102

28

28

1
3
1
22
1

1
3
1
22
1

14

1

15

14
1
3

1

15
1
3

8

звено “Общински съвет”
звено “Човешки ресурси”

10

8
1

1

2

-

2

35,5

8

43,5

ОДИТ

2

2

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

1

1

V
ДИРЕКЦИЯ ”ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”

17,5

2

19,5

В т.ч. директор на дирекция
Отдел “Финанси”
В т.ч. началник отдел
Сектор “ Стратегическо планиране и проекти “
Сектор “ Местни данъци и такси “

1
9,5

2

1
11,5

ДИРЕКЦИЯ ”ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ,КУЛТУРА”
В т.ч.
директор на дирекция
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” (УТОССД)
В т.ч. директор на дирекция
Отдел “Общинска собственост”
В т.ч. началник отдел
Звено “Устройство на територията”
Звено “Екология,земеделие и стопански дейности”
АДМИНИСТРАЦИЯ НА КМЕТСТВА
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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
№ 58

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Възлага на Временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих да изготви и предложи на
заседание на ОбС – Исперих докладна записка за промяна в чл. 13 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС – Исперих за мандат 2007 – 2011г.
2. 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.
Б. Басри - Има ли въпроси? Няма. Поради изчерпване на дневния ред, днешното
редовно заседание на Общински съвет – Исперих се закрива.
Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра, един за Областна
администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих и един, който остава
за архива на Общински съвет – Исперих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
на Общински съвет – Исперих:
/ Бейсим Басри /
ПРОТОКОЛИСТ:
/ Къймет Ариф /

