ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от редовно заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 48 от 31.05.2018г.
РЕШЕНИЕ

№ 530
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС Исперих, в качеството си на
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема годишния финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД
Исперих за 2017 година , като печалбата в размер на 7 285 лева бъде отнесена към
резерва на дружеството.
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 седемдневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 531
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
Р Е Ш И:
1.Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД
година.

за 2017

2. Текущата загуба в размер на 76 847,08 лв. да бъде отнесена в непокрита
загуба от минали години.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 532
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с цел:
- стопанисване на водоем в с.Китанчево и извършване на ремонтни дейности на
язовирна стена в имоти – частна общинска собственост;
- поемане на разноските по заплащането на оператор на язовирна стена
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Дава съгласие на собственика на язовир „Китанчево 1“ по кадастралната карта
на с. Китанчево, местност „Чаирлък“, община Исперих да извърши следните дейности
със свои средства и за своя сметка, както следва:
1.Ремонт и изграждане на външна и вътрешна шахта.
2.Почистване, укрепване и поддържане в добро състояние на стената на язовира.
3.Да сключи споразумение с „Оператор на язовирна стена“- „Райпроект“ЕООД
съгласно реда и условията, предвидени в Закона за водите за следните поземлени имоти
– язовирна стена в имот №37010.73.3 с начин на трайно ползване нелесопригодна площ
– дървесна растителност с площ 7 515 кв.м с местонахождение с.Китанчево, местност
„Чаирлъка“ и язовирна стена в имот №37010.37.58 с начин на трайно ползване
нелесопригодна площ – дървесна растителност с площ 12 962 кв.м с местонахождение
с.Китанчево, местност „Чаирлъка“.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 533
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.168, т.7, чл. 173, ал.1 от
ДОПК, чл.739 от ТЗ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Исперих на
вземанията към „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 в размер на
66 540.72 лева от допълнителни парични вноски внесени по реда на чл.134 от ТЗ
приети с Решение №379 по Протокол №33/27.07.2017г. на Общински съвет Исперих.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за отписване на
вземанията от допълнителни парични вноски, като безнадеждни вземания поради
заличаване (дерегистрация) в Търговския регистър на дружеството.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
РЕШЕНИЕ

№ 534
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита
на животните и § 9. и § 10. от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за
изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1. Приема на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените
кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022г.
2. Отменя действащата Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2016-2020г..
3. Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за
срок 2018-2022 г.
ІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 535
На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, §18 от ПЗР към ЗИДЗЗЖ, чл. 8
и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и
чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1. Приема „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета,
регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на
община Исперих”.
2. Отменя действието на Наредба №21 за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на
община Исперих приета с решение №167 от Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на
Общински съвет Исперих.
3. „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета,
регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на
община Исперих” влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих.

ІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 536
На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.109, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в
с.Подайва, община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Отменя Решение № 385 по Протокол № 35 от 27.09.2017год. на Общински
съвет Исперих.
II. 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване на Поземлен имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем)
с начин на трайно ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка,
категория на земята Трета, местност „Есенлер“ в землището на с.Подайва, община
Исперих, собственост на Църковно настоятелство с.Подайва съгласно Решение № 01
ПОД от 09.06.1998г. на Поземлена комисия гр.Исперих.
2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване на Поземлен имот № 000099 (нула нула нула нула деведесет и девет) с
начин на трайно ползване Гробище с площ 16.747 (шестнадесет цяло седемстотин
четиридесет и седем) дка, , местност „Джибер юртлу“ в землището на с.Подайва,
община Исперих, собственост на Община Исперих съгласно Решение № 04 от
21.01.2003г. на Общинска служба по земеделие и гори гр.Исперих.
Подробният устройствен план е за изграждане на обект от първостепенно
значение – гробищен парк, публична общинска собственост.
III. Одобрява Техническо задание.
IV. Дава предварително съгласие за принудително отчуждаване на Поземлен
имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) с начин на трайно
ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка, категория на земята Трета,
местност „Есенлер“ в землището на с.Подайва, община Исперих, собственост на
Църковно настоятелство с.Подайва съгласно Решение № 01 ПОД от 09.06.1998г. на
Поземлена комисия гр.Исперих, за задоволяване на общински нужди (изграждане на
обект от първостепенно значение – гробищен парк).

V. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VI. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 537
На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.109, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за
устройство на територията и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в
с.Подайва, община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Отменя Решение № 410 по Протокол № 36 от 26.10.2017год. на Общински
съвет Исперих.
II. 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване на Поземлен имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и
седем точка девет) с начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди
и петстотин) кв.м., категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с.
Китанчево, община Исперих, собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство
с.Китанчево съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999г. на Поземлена комисия
гр.Исперих.
2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване на Поземлен имот 37010.57.7 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и
седем точка седем) с начин на трайно ползване Гробищен парк с площ 18403
(осемнадесет хиляди четиристотин и три) кв.м, местност „Саръ чалъ“ в землището на с.
Китанчево, община Исперих, собственост на Община Исперих съгласно Решение № 04
от 21.01.2003г. на Общинска служба по земеделие гр.Исперих.
Подробният устройствен план е за изграждане на обект от първостепенно
значение – гробищен парк, публична общинска собственост.
III. Одобрява Техническо задание.
IV. Дава предварително съгласие за принудително отчуждаване на Поземлен
имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и седем точка девет) с
начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) кв.м.,
категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. Китанчево, община
Исперих,
собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево
съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999г. на Поземлена комисия гр.Исперих, за
задоволяване на общински нужди (изграждане на обект от първостепенно значение –
гробищен парк).

V. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VI. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 538
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за
срок от 5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
1. Урегулиран поземлен имот
XI-общински (римско единадесет тире
общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за Жилищно застрояване с площ 899
(осемстотин деветдесет и девет) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIIобщински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ IX-36 и X-39,кв.53, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 6653 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по
вписванията на 10.04.2018год.
2. Урегулиран поземлен имот
XII-общински (римско дванадесет тире
общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за Жилищно застрояване с площ 1
071 (хиляда седемдесет и един) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIIIобщински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XI-общ,кв.53, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6652 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по
вписванията на 10.04.2018год.
3. Урегулиран поземлен имот XIII-общински (римско тринадесет тире
общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за Жилищно застрояване с площ 1
078 (хиляда седемдесет и осем) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIVобщински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XII-общ,кв.53, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6654 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по
вписванията на 10.04.2018год.

ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет
и пет) лева на декар.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 539
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване Павилион № 6 на Общински пазар – Исперих с площ
23,50 кв.м. за срок от 5 (пет) години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на Павилион № 6 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от
недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при
следните условия:
1. Площ на Павилион № 6 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м.
2.Срок на договора за наем - 5 (пет) години.
3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.
4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235,00
(двеста тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни
наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински
недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих.
5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,50 (двадесет и три лева и
петдесет стотинки) лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния 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 – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 540
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот №32874.201.20 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и
четири точка двеста и едно точка двадесет) с начин на трайно ползване складова база
с площ 5 368 (пет хиляди триста шестдесет и осем) кв.м по кадастралната карта на гр.
Исперих – промишлена зона, одобрена с Заповед №РД-18-16/06.06.2005год. на ИД на
АК с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Четвърта», област Разград при
граници и съседи: имоти с №,№ 32874.201.19; 32874.201.42; 32874.201.28; 32874.201.17
и 32874.201.18, съгласно АОС №6329 от 10.01.2017г. за частна общинска собственост
за поправка на АОС №6313/22.11.2016 год. вписан в Агенцията по вписванията на
12.01.2017год. на собственика на законно построената сграда, собственост на «Де
Спед» ЕООД с управител Димитър Николов Костадинов със седалище гр.Исперих,
ул. «Гео Милев» № 20, притежаващ нотариален акт нотариален акт № 175, том I,
рег.№1045, дело № 87 от 2018год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 13.04.2018 г. в размер на 30 114,00 (тридесет хиляди
сто и четиринадесет) лева.
3.Данъчната оценка на имота е в размер на 24 930,80 (двадесет и четири хиляди
деветстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702000733/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 541
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10
от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на
ОбС – Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 година, като включва в раздел I. Продажба на дворно място с
построените в тях нежилищни сгради т.4 със следното съдържание:
т.4.Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с
площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда,
отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих
при прогнозна продажна цена в размер на 169 809 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени
имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот
II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ 1,189 дка, ведно с
построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена за Социални
услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на града, одобрен със Заповед
25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота гр. Исперих,
ул. «Арда» № 13, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул.
«Бузлуджа»; юг – УПИ I,кв.56; изток – ул. „Арда“ и запад – УПИ I, кв. 56, съгласно
АЧОС № 6216/26.05.2016г. вписан в Агенцията по вписванията на 30.05.2016год.
1. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
179 728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем лева и десет
стотинки ) лева, която цена е Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702000725/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих

2. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 24.04.2018г. е в размер на 169 809,00 ( сто шестдесет и девет хиляди
осемстотин и девет)лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 542
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10
от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на
ОбС – Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 година, като създава нов раздел VIII. Продажба на
движими вещи със следното съдържание:
1.Лек автомобил Шевролет Каптива при прогнозна продажна цена в размер на 7
892 лева.
2.Товарен автомобил Мерцедес Спринтер при прогнозна продажна цена в размер
на 2 645 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.67 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих да се проведе
процедура по продажба на автомобили – общинска собственост с цел:
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
автомобили, както следва:
1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР,
произведен през 2009год. собственост на Община Исперих при начална продажна
тръжна цена в размер на 7 892 (седем хиляди осемстотин деветдесет и два)лева, която
цена е пазарната цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 18.04.2018год.

1.2.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС,
произведен през 1991год. собственост на Община Исперих при начална продажна
тръжна цена в размер на 2 645 (две хиляди шестстотин четиридесет и пет)лева, която
цена е пазарната цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 18.04.2018год.
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 543
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот XXVIII-1361 (римско дванадесет и осем тире хиляда триста
шестдесет и един) в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно
застрояване с площ 762 (седемстотин шестдесет и два) кв.м по регулационния план на
града, одобрен с Заповед №25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с
местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 23, област Разград при
граници и съседи: север – УПИ XXIX-1362, кв.139; изток- УПИ XI-1360, кв.139; югУПИ XXVII-1358, кв.139 и запад – ул. „Хаджи Димитър“, съгласно АЧОС № 6542 от
18.12.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2017год. на собственика на
законно построените сгради, собственост на Асен Младенов Маринов от гр.Шумен,
ул. «Пловдив» № 23, притежаващ нотариален акт № 31, том IV, рег.№3527, дело №518
от 2016год.
2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на
4 953,00 (четири хиляди деветстотин петдесет и три) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702000255/05.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
25.01.2018 г. е в размер на 4 151,00 (четири хиляди сто петдесет и един) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 544
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10
от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на
ОбС – Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 година, като включва в раздел II. Продажба на незастроени
дворни места т.17 и т.18 със следното съдържание:
т.17.Незастроен поземлен имот № 46913.120.505, отреден за Ниско застрояване
с площ 3359 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна продажна
цена в размер на 7 205 лева.
т.18. Незастроен поземлен имот №46913.120.416, отреден за Жилищни нужди с
площ 3871 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна продажна
цена в размер на 8 303 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени
имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.505 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка петстотин и пет) с начин на

трайно ползване Ниско застрояване с площ 3 359 (три хиляди триста петдесет и девет)
кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на
ИД на АГКК с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Арда», община
Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.24; №
46913.120.264; № 46913.120.655; № 46913.120.636; № 46913.120.607; № 46913.120.416;
№ 46913.120.702 и № 46913.120.701, съгласно Акт № 6268 за поправка на АЧОС №
4585/26.05.2010г. вписан в Агенцията по вписванията на 14.09.2016год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
7 205,00 ( седем хиляди двеста и пет)лева, която цена е пазарната оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.04.2018 г.
1.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000727/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на
7 013,60 (седем хиляди и тринадесет лева и шестдесет стотинки ) лева.
2.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.416 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин и шестнадесет) с
начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 (три
хиляди осемстотин седемдесет и един) кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена
със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота
с.Малък Поровец, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи:
имоти с № 46913.120.24; № 46913.120.702; № 46913.120.505; № 46913.120.607 и №
46913.120.260, съгласно АЧОС № 6627/20.03.2018г. вписан в Агенцията по вписванията
на 28.03.2018год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
8 303,00 ( осем хиляди триста и три) лева, която цена е пазарната оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.04.2018 г.
2.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000407/07.03.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на
8 082,60 (осем хиляди осемдесет и два лева и шестдесет стотинки ) лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 545
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с
описание на имотите по населени места, площ, № на Акта за общинска собственост,
началната годишна наемна цена и стъпката за наддаване.
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договори за наем.
III. Настоящото 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

Приложение 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

населено място
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Китанчево
с.Китанчево
с.Китанчево
с.Китанчево
с.Китанчево
с.Китанчево
с.Китанчево
с.Малък Поровец
с.Малък Поровец
с.Малък Поровец

№ на имота
060001
076002
077008
038002
014002
014021
043093
043094
049162
023081
023077
023076
014038
049166
200008
200010
37010.46.14
37010.46.13
37010.54.6
37010.32.2
37010.34.3
37010.43.1
37010.46.11
46913.3.3
46913.4.342
46913.4.929

описание
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
др.вид нива
др.вид нива
др.вид нива

площ/дка
5,494
6,176
6,004
1,587
5,148
0,675
4,858
1,870
1,495
2,558
1,047
1,126
2,769
2,561
1,475
5,104
3,452
1,522
9,995
2,999
0,697
7,473
3,483
3,075
6,647
11,371

№ на АОС
2988/18.05.2017г.
2989/18.05.2017г.
2990/18.05.2017г.
3019/22.05.2017г.
2991/18.05.2017г.
2995/18.05.2017г.
3023/22.05.2017г.
3024/22.05.2017г.
3052/22.05.2017г.
3014/22.05.2017г.
3012/18.05.2017г.
3011/18.05.2017г.
3001/18.05.2017г.
3028/22.05.2017г.
3029/26.09.2017г.
3030/22.05.2017г.
5232/08.02.2013г.
3081/12.12.2012г.
5235/08.02.2013г.
3074/12.12.2012г.
3076/12.12.2012г.
3078/12.12.2012г.
3080/12.12.2012г.
5501/01.07.2013г.
5477/01.07.2013г.
5482/01.07.2013г.

нач.год.наемна
цена
стъпка
247,20
20,00
277,90
27,00
270,20
27,00
71,40
7,00
231,70
23,00
30,40
3,00
218,60
20,00
84,15
8,00
67,30
6,00
115,10
11,00
47,10
4,00
50,70
5,00
124,60
12,00
115,24
11,00
66,37
6,00
229,70
22,00
155,34
15,00
68,50
6,00
449,80
44,00
135,00
13,00
31,36
3,00
336,30
33,00
156,73
15,00
138,38
13,00
300,00
30,00
511,70
50,00

27 с.Малък Поровец
46913.4.329
др.в.зем.земя
11,077 5475/01.07.2013г.
498,50
28 с.Малък Поровец
46913.7.986
изост.орна земя
0,232
5528/01.07.2013г.
10,44
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29 с.Малък Поровец
46913.7.100
изост.орна земя
2,830
5301/21.02.2013г.
127,35 г.
30 с.Малък Поровец
46913.7.85
изост.орна земя
4,270
5297/21.02.2013г.
192,15
31 с.Малък Поровец
46913.7.86
изост.орна земя
1,719
5296/21.02.2013г.
77,35
32 с.Малък Поровец
46913.7.92
изост.орна земя
2,019
5295/21.02.2013г.
90,85
33 с.Малък Поровец
46913.7.87
изост.орна земя
2,170
5294/21.02.2013г.
97,65
34 с.Малък Поровец
46913.7.89
изост.орна земя
2,059
5293/20.02.2013г.
92,65
35 с.Малък Поровец
46913.7.90
изост.орна земя
1,546
5292/20.02.2013г.
69,60
36 с.Малък Поровец
46913.7.93
изост.орна земя
2,124
5291/20.02.2013г.
95,60
37 с.Малък Поровец
46913.7.94
изост.орна земя
2,626
5290/20.02.2013г.
118,20
38 с.Малък Поровец
46913.7.97
изост.орна земя
1,700
5289/20.02.2013г.
76,50
39 с.Малък Поровец
46913.7.99
изост.орна земя
2,561
5288/20.02.2013г.
115,24
40 с.Печеница
012001
нива
2,333
3976/23.03.2016г.
105,00
41 с.Печеница
018006
нива
1,599
3977/23.03.2016г.
72,00
42 с.Печеница
019001
нива
0,652
3989/23.03.2016г.
29,34
43 с.Печеница
024004
нива
1,363
3981/23.03.2016г.
61,33
44 с.Печеница
014002
нива
1,149
3984/23.03.2016г.
51,70
45 с.Печеница
014006
нива
1,536
3985/23.03.2016г.
69,12
46 с.Печеница
014008
нива
0,694
3987/23.03.2016г.
31,23
47 с.Печеница
019002
нива
0,956
3990/23.03.2016г.
43,00
48 с.Печеница
019007
нива
1,144
4005/23.03.2016г.
51,50
49 с.Печеница
019008
нива
1,335
4006/23.03.2016г.
60,00
50 с.Печеница
019011
нива
0,333
4009/23.03.2016г.
15,00
51 с.Печеница
019012
нива
0,426
4010/23.03.2016г.
19,20
52 с.Печеница
019015
нива
0,546
4013/23.03.2016г.
24,60
53 с.Подайва
026050
нива
0,558
6588/23.02.2018г.
25,10
54 с. Подайва
048001
нива
1,905
6593/23.02.2018г.
85,70
55 с. Подайва
080049
нива
2,947
6598/26.02.2018г.
132,60

50,00
1,00
12,00
19,00
7,00
9,00
9,00
9,00
6,00
9,00
11,00

56 с. Подайва
061022
нива
2,999
6612/28.02.2018г.
135,00
57 с. Подайва
026042
нива
2,468
6587/23.02.2018г.
111,00
58 с. Подайва
063001
нива
3,251
6613/28.02.2018г.
146,30
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59 с. Подайва
010247
6630/21.03.2018г.
118,30 г.
60 с. Подайва
010256
нива
0,679
6633/21.03.2018г.
30,55
61 с. Подайва
080016
нива
4,394
6636/21.03.2018г.
197,70
62 с. Подайва
080030
нива
4,533
6638/21.03.2018г.
204,00
63 с. Подайва
080033
нива
0,709
6640/21.03.2018г.
319,00
64 с. Подайва
080044
нива
1,348
6596/26.02.2018г.
60,66
65 с. Подайва
080048
нива
3,912
6649/04.04.2018г.
176,00
66 с. Подайва
080032
нива
1,248
6639/21.03.2018г.
56,16
67 с. Подайва
080034
нива
0,789
6641/21.03.2018г.
35,50
68 с. Подайва
130004
нива
3,962
6602/23.02.2018г.
178,30
69 с. Подайва
080045
нива
2,665
6597/26.02.2018г.
120,00
70 с. Подайва
130114
засолена нива
3,421
6608/28.02.2018г.
154,00
71 с. Подайва
130113
нива
0,850
6607/28.02.2018г.
38,25
72 с. Подайва
130115
нива
1,352
6603/26.02.2018г.
60,80
73 с. Подайва
130116
нива
2,129
6635/21.03.2018г.
95,80
74 с. Подайва
130017
нива
1,560
6604/26.02.2018г.
70,20
75 с.Райнино
61875.18.305
нива
2,566
5153/23.03.2012г.
115,50
76 с.Райнино
61875.6.67
нива
5,490
5114/14.03.2012г.
247,00
77 с.Райнино
61875.16.62
нива
1,913
5139/19.03.2012г.
86,10
78 с.Райнино
61875.17.8
нива
4,058
5140/19.03.2012г.
182,60
79 с.Райнино
61875.14.5
нива
15,950 5138/19.03.2012г.
717,70
80 с.Райнино
61875.18.309
нива
4,648
5152/23.03.2012г.
209,20
81 с.Райнино
61875.18.148
нива
5,276
5145/19.03.2012г.
237,40
82 с.Райнино
61875.77.106
нива
2,741
5126/15.03.2012г.
123,34
83 с.Райнино
61875.18.271
нива
4,708
5148/23.03.2012г.
212,00
84 с.Райнино
61875.18.273
нива
7,252
5149/23.03.2012г.
326,34

85 с.Райнино
61875.18.270
нива
3,045
5147/23.03.2012г.
137,00
86 с.Свещари
65650.3.61
нива
3,028
6034/18.02.2016г.
136,30
87 с.Свещари
65650.3.63
нива
1,358
6030/18.02.2016г.
61,10
88 с.Свещари
65650.10.345
нива
4,143
6045/22.02.2016г.
186,40
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89 с.Свещари
6046/22.02.2016г.
82,66 г.
90 с.Свещари
65650.10.357
нива
1,345
6049/22.02.2016г.
60,52
91 с.Свещари
65650.3.66
нива
2,608
6033/18.02.2016г.
117,40
92 с.Свещари
65650.3.70
нива
2,597
6035/18.02.2016г.
117,00
93 с.Свещари
65650.10.353
нива
3,307
6047/22.02.2016г.
148,80
94 с.Свещари
65650.10.354
нива
2,928
6048/22.02.2016г.
131,76
95 с.Средоселци
010007
нива
1,967
2289/16.02.2017г.
88,50
96 с.Средоселци
034013
малина,касис
3,424
2284/16.02.2017г.
154,10
97 с.Старо селище
001121
нива
1,001
2173/10.03.2017г.
45,00
98 с.Старо селище
004011
нива
3,254
2187/10.03.2017г.
146,40
99 с.Старо селище
001115
нива
2,630
2177/10.03.2017г.
118,35
100 с.Старо селище
002150
нива
8,726
5076/13.02.2012г.
392,70
101 с.Старо селище
002152
нива
8,000
5077/13.02.2012г.
360,00
102 с.Старо селище
002154
нива
11,233 2181/10.03.2017г.
505,50
103 с.Старо селище
004008
нива
1,286
2185/10.03.2017г.
58,00
104 с.Тодорово
001003
нива
6,436
2939/30.09.2016г.
289,60
105 с.Тодорово
004018
нива
1,132
2940/30.09.2016г.
51,00
106 с.Тодорово
008018
нива
5,390
2942/30.09.2016г.
242,50
107 с.Тодорово
100009
нива
1,423
2949/30.09.2016г.
64,00
108 с.Тодорово
100010
нива
2,297
2950/30.09.2016г.
103,40
109 с.Тодорово
100026
нива
0,332
2957/03.10.2016г.
15,00
110 с.Тодорово
100005
нива
3,000
2947/30.09.2016г.
135,00
111 с.Тодорово
100030
нива
4,350
2959/03.10.2016г.
196,00
112 с.Тодорово
100032
нива
3,025
2960/03.10.2016г.
136,10
113 с.Тодорово
100013
нива
3,849
2952/30.09.2016г.
173,20

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

с.Тодорово
100037
нива
5,018
2963/03.10.2016г.
225,80
с.Тодорово
105001
нива
1,430
5707/12.03.2014г.
64,35
с.Тодорово
105002
нива
2,716
5708/12.03.2014г.
122,20
с.Тодорово
105005
нива
2,278
5911/07.08.2015г.
102,50
с.Тодорово
109006
нива
1,642
2970/03.10.2016г.
74,00
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с.Тодорово
110010
нива
2,141
2982/05.10.2016г.
96,34 г.
с.Тодорово
110012
нива
2,176
2983/05.10.2016г.
98,00
с.Тодорово
110013
нива
2,480
2984/05.10.2016г.
111,60
с.Тодорово
110005
нива
2,163
2986/05.10.2016г.
97,30
с.Яким Груево
032020
нива
3,987
2851/06.03.2017г.
179,40
с.Яким Груево
005002
нива
2,555
5986/20.01.2016г.
115,00
с.Яким Груево
005036
нива
2,195
5987/20.01.2016г.
98,78
с.Яким Груево
005013
нива
3,455
2855/06.03.2017г.
155,50
с.Яким Груево
005014
нива
7,638
2856/06.03.2017г.
343,70
с.Яким Груево
005024
нива
0,873
2857/06.03.2017г.
40,00
с.Яким Груево
005025
нива
1,696
2858/06.03.2017г.
76,30
с.Яким Груево
005026
нива
2,494
2859/06.03.2017г.
112,20
с.Яким Груево
010040
нива
8,326
2868/06.03.2017г.
374,70
с.Яким Груево
010041
нива
3,633
2869/06.03.2017г.
163,50
с.Яким Груево
010043
нива
4,809
2870/06.03.2017г.
216,40
с.Яким Груево
005027
нива
1,153
2860/06.03.2017г.
52,00
с.Яким Груево
005028
нива
1,173
2861/06.03.2017г.
52,80
с.Яким Груево
006008
нива
2,643
2867/06.03.2017г.
119,00
с.Яким Груево
010045
нива
4,100
2871/06.03.2017г.
184,50
с.Яким Груево
010046
нива
0,846
2872/06.03.2017г.
38,10
с.Яким Груево
010047
нива
3,631
2873/06.03.2017г.
163,40
с.Яким Груево
010048
нива
1,459
2874/06.03.2017г.
65,65
с.Яким Груево
010049
нива
1,398
2875/06.03.2017г.
63,00
с.Яким Груево
010051
нива
13,609 2876/06.03.2017г.
612,40

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

с.Яким Груево
010052
нива
0,651
2877/06.03.2017г.
29,30
с.Яким Груево
017131
нива
3,346
2888/06.03.2017г.
150,60
с.Яким Груево
017132
нива
5,254
2889/06.03.2017г.
236,40
с.Яким Груево
017137
нива
3,112
2892/06.03.2017г.
140,00
с.Яким Груево
017133
нива
2,822
2890/06.03.2017г.
127,00
с.Яким Груево
017138
5993/27.01.2016г.
134,00
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г.
с.Яким Груево
017144
нива
0,684
2894/06.03.2017г.
30,80
с.Яким Груево
017145
нива
1,416
2895/06.03.2017г.
63,80
гр.Исперих
009018
изост.нива
1,904
6673/25.04.2018г.
85,70
гр.Исперих
009019
нива
1,772
6674/25.04.2018г.
80,00
гр.Исперих
009020
лозе
0,499
6675/26.04.2018г.
22,45
гр.Исперих
009021
лозе
0,562
6676/26.04.2018г.
25,30
гр.Исперих
009022
лозе
0,509
6677/26.04.2018г.
23,00
гр.Исперих
009023
нива
2,270
6678/26.04.2018г.
102,15
гр.Исперих
009096
нива
2,525
6671/25.04.2018г.
113,60
гр.Исперих
009024
нива
1,000
6679/26.04.2018г.
45,00
гр.Исперих
009025
лозе
1,064
6680/26.04.2018г.
48,00
гр.Исперих
009026
лозе
0,531
6681/26.04.2018г.
24,00
гр.Исперих
009027
нива
0,586
6682/26.04.2018г.
26,40
гр.Исперих
009028
лозе
0,574
6683/26.04.2018г.
25,80
гр.Исперих
009029
изост.нива
0,537
6684/26.04.2018г.
24,20
гр.Исперих
009030
нива
1,039
6685/18.05.2018г.
46,75
гр.Исперих
009031
нива
0,433
6686/18.05.2018г.
19,50
гр.Исперих
009032
лозе
0,568
6687/18.05.2018г.
25,60
гр.Исперих
009033
лозе
0,857
6688/18.05.2018г.
38,60
гр.Исперих
009034
нива
0,403
6689/18.05.2018г.
18,13
гр.Исперих
009035
нива
0,374
6690/18.05.2018г.
16,80
гр.Исперих
009036
лозе
0,736
6691/18.05.2018г.
33,10
гр.Исперих
009037
лозе
1,004
6692/18.05.2018г.
45,20

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

гр.Исперих
009038
изост.нива
1,037
6693/18.05.2018г.
46,60
гр.Исперих
009117
нива
5,141
6662/25.04.2018г.
231,34
гр.Исперих
009118
нива
1,672
6663/25.04.2018г.
75,24
гр.Исперих
009119
изост.нива
1,166
6664/25.04.2018г.
52,50
гр.Исперих
009120
нива
2,214
3292/12.09.2012г.
99,60
гр.Исперих
009128
нива
1,712
6665/25.04.2018г.
77,00
гр.Исперих
009129
нива
3,620
6666/25.04.2018г.
163,00
Приложението
е
неразделна
част
от
Решение
№
545
по
Протокол
№
48
от
31.05.2018
гр.Исперих
009114
нива
1,731
6668/25.04.2018г.
78,00 г.
гр.Исперих
009115
лозе
0,865
6669/25.04.2018г.
39,00
гр.Исперих
009116
лозе
0,945
6670/25.04.2018г.
42,50
гр.Исперих
009107
изост.нива
0,905
6667/25.04.2018г.
41,00
гр.Исперих
149377
нива
0,702
6694/18.05.2018г.
31,60
гр.Исперих
009017
лозе
0,973
6672/25.04.2018г.
43,80
гр.Исперих
033043
нива
2,161
6695/18.05.2018г.
97,20

Приложението е неразделна част от Решение № 545 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 546
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.226 от Търговския закон, предлагам
Общински съвет – Исперих, в качеството му на принципал на акционерното дружество
„МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава Абдулах Заргар Шабестари – Управител на МБАЛ Исперих да
представлява Община Исперих в редовното годишно Общо събрание на „МБАЛ
„Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД.
2. Упълномощава Абдулах Заргар Шабестари да гласува по предварително
обявения дневен ред, в полза на Община Исперих, спазвайки изискванията на
действащата нормативна уредба, както следва:
По точка 1 – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2017г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на
Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – гласува „За”.
По точка 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.,
заверен от регистриран одитор.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор –
гласува „За”.
По точка 3 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2017г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. –
гласува „За”.
По точка 4 – Избор на регистриран одитор за 2018г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава
предложения регистриран одитор за 2018г. – гласува „За”.
По точка 5 – Промяна в състава на Съвета на директорите.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в състава на Съвета на директорите – гласува „За”.
По точка 6 – Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен
мандат на новоизбрания Съвет на директорите – гласува „За“.
По точка 7 – Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни
заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния
месец, в съотвествие с Наредба № 9 от 2000г.за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е

възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в
случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на
нормативен акт – гласува „За”.
По точка 8 – Промяна в капитала на дружеството.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в капитала на дружеството – гласува „За”.
По точка 9 – Промяна в Устава на дружеството.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в Устава на дружеството – гласува „За”.
3. За участие в редовното Общо събрание на акционерите упълномощеният
представител на Община Исперих да се легитимира с настоящето решение, което
изпълнява ролята на пълномощно.
4. 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

№ 547
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП (парцеларен план)
за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот №
10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и
одобряване на Задание, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а
ал. 1 и ал. 7 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност
“Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и одобряване на Задание
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

Адв. Даниел Димитров
Председател на Общински съвет Исперих

