ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 56 от 20.12.2018г.
РЕШЕНИЕ

№ 612
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 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 2018 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 491 360 лв.
2. Намалява плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет –
Община Исперих по §§64-01 „получени трансфери (-)” с 2 401 лв.
3. 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

№ 613
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 2019 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 2019 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 273 640 лв. / един милион двеста седемдесет и три хиляди
шестстотин и четиридесет лева./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2019 година /Приложение № 2/ в
размер на 322 400 лв. / триста двадесет и две хиляди и четиристотин лева. /

1

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2019 година /Приложение № 3/ в размер на 951
240 лв. / деветстотин петдесет и една хиляди двеста и четиридесет лева./
РЕШЕНИЕ

№ 614
Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР на УПИ № IX-142, кв. 11, с.
Лъвино, касаещо промяната на уличната регулация, засягаща ОК 64 – 65 – 66 – 80, и
на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 134 ал. 2 т. 1 от
ЗУТ във връзка с чл. 208 ал. 1 от ЗУТ и § 8 ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, и чл. 6 ал. 1 и ал. 3,
чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 ал. 4 от ЗОС
Общински съвет РЕШИ :
1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР на УПИ № IX-142, кв. 11, с. Лъвино, касаещо
промяната на уличната регулация, засягаща ОК 64 – 65 – 66 – 80.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в 7дневен 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.
РЕШЕНИЕ

№ 615
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 004 003,
ЕКАТТЕ 24 921, Местност “Орта Къшла”, Землище с. Драгомъж, общ. Исперих, обл.
Разград , с тенденция промяна предназначението на земята от земеделска - за
“Селскостопанска дейност” и одобряване на Задание, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 004 003, ЕКАТТЕ 24
921,
Местност “Орта Къшла”, Землище с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград, с
тенденция промяна предназначението на земята от земеделска - за “Селскостопанска
дейност”
2. Одобрява представеното Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен 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.
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РЕШЕНИЕ

№ 616
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. в размер на – 0.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. в размер на – 0.00 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

№ 617
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Допълва диспозитива на Решение № 516, по Протокол № 44 от
26.04.2018 г. на Общински съвет - Исперих относно закриване на ДДЛРГ
„Лудогорие“ гр.Исперих в точка 1 както следва:
„Всички активи и пасиви на Дом за деца лишени от родителски
грижи „Лудогорие” гр.Исперих да бъдат прехвърлени към Комплекс
за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ гр.Исперих.“.
2. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община
Исперих и на Областния управител на Област Разград в 7-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.
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РЕШЕНИЕ

№ 618
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.
в размер на – 448.18 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.
в размер на – 0.00 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.

Адв. Даниел Димитров
Председател на Общински съвет Исперих
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