
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от звънредно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 23  от 22.12.2016г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№251 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2016 г., чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 048 326 лв.  

 

2. Намалява плана на разходите в дейност държавна отговорност „Държавни и 

общински служби и дейности по изборите” при първостепенен разпоредител с бюджет 

– Община Исперих по §§10-15 „Материали”с 472 лв. 

 

3. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” с 110 

000 лв. 

 

4. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§24-06 „Приходи от наеми на земя”  с 140 000 лв. 

 

5. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Разходи за лихви” 

при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§22-24 Разходи за 

лихви по други заеми от страната” с 121 000 лв.  

 

6. Увеличава плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 129 000 лв.  

 

7. 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 

№252 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за 



определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2017 г., 

както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2017 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 232 850 лв. / един милион двеста тридесет и две хиляди 

осемстотин и петдесет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2017 година /Приложение № 2/ в 

размер на 322 464 лв. / триста двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 910 

386 лв. / деветстотин и десет хиляди триста осемдесет и шест лв./ 

 

 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 

№253 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и 

реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Исперих, приета с Решение № 300 от 20.12.2013 година, протокол № 36 на Общински 

съвет – Исперих. 

 

Настоящото решение да се изпрати 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 

№254 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2 от ТЗ и чл. 102, 

ал.3 и ал.4 от ЗЛЗ  

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1. Определя основна месечна наемна цена за 1 кв.м. площ в размер на 30 

(тридесет) лева при отдаване под наем на помещения включени в дълготрайните 

материални активи на „МБАЛ –Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес: град 

Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих, област Разград. 

 2. При сключване на договори за наем с наематели на основание чл.102, ал.3 от 

ЗЛЗ наемната цена да се преобразува съгласно чл.102, ал.4 от ЗЛЗ съответно по цени в 

размер на 10 (десет) на сто от наемната цена, определена от Общински съвет Исперих 

равняваща се на 3 (три) лева за 1 кв.м. реална площ. 

  3. Актуализацията на наемната цена за ползване на 1 кв.м. площ от помещения 

включени в дълготрайните материални активи на „МБАЛ-Исперих" ЕООД влиза в сила 

от 01.01.2017г. 

 

ІІ. Възлага на Управителя на „МБАЛ –Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес: 

град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.    

   

ІІІ.Управителя на " МБАЛ - Исперих" ЕООД на следващо заседание да докладва 

за събрания наем на помещенията включени в дълготрайните активи на " МБАЛ - 

Исперих" ЕООД от сключените договори за наем. 

 

ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Управителя на „МБАЛ –

Исперих" ЕООД, 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

РЕШЕНИЕ 

№255 

Във връзка със заявяване на авансово плащане пред  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 Румен Андонов Порожанов и 

в изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и 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, предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 



 

 1.Упълномощава  Кмета  на  Община  Исперих  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция в  размер на 453 666,50 лв. (четиристотин петдесет и три 

хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 100 

% от авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от 

общностите местно развитие РД № 50-186  от 29.11.2016 и заповед на Управляващия 

орган  на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. със  срок до 30.04.2024 г. 

 

 2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна 

група – Исперих”  да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител  на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

          

РЕШЕНИЕ 

№256 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Исперих. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Анализа на Областния управител на Област 

Разград. 

 
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния управител 

на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

РЕШЕНИЕ 

№257 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от Наредба № 

12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  



        С цел да се удължи срока до 31.12.2017г. за връщане на предостави финансови 

средства в размер на 5 000 лв.  на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да удължи срока до 31.12.2017г. на 

предоставените финансови средства в размер на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово-

2007год.” с. Вазово, от които 2 000 лв. за енергийно обследване и 3 000лв. за 

изготвяне на технически проект. 

 

2. Председателя на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да сключи договор и 

Запис на Заповед за удължаване на срока на предоставените средства, със 

задължението същите да се възстановят в рамките на бюджетната година – до 

31.12.2017г. 

 

3. Средствата да са за сметка на Резерва за непредвидени и неотложни разходи 

от Бюджета на Община Исперих за 2016 г. 

 

 

 Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.    

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

РЕШЕНИЕ 

№258 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

 

     Р Е Ш И: 

1. Общински съвет Исперих дава съгласие Община Исперих да предостави 

безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино по повод трагичния 

инцидент от 10.12.2016 г. в размер на 2 000 лв. / две хиляди лв./ целево за 

закупуване на строителни и други материали.  

2. Сумата да бъде преведена по  сметката на Община Хитрино. 

 

 Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.    

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


