ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
/ мандат 2019-2023г./

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно закрито заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 8 от 19.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ

№47
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните
финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2021-2023 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 10.02.2020;
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2020-2021 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от
10.02.2020;
3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода
2021-2023г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от
10.02.2020;
Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Исперих и на областния
управител на област Разград в седемдневен 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

№48
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 87 от
ЗДБРБ за 2020 г., Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
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1. Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра
на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. в трансфер за други целеви разходи на общината
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се
предлага намаление на финансирането:
Ремонт на ул. „Стара планина“ от ОК 336 до ОК 586 и от ОК 357 до ОК 337, гр.
Исперих на стойност 205 500 лв.;
Ремонт на ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до ОК 342 (участъкът от ул. „Д. Полянов“
до ул. „Ахинора”), гр. Исперих на стойност 86 000 лв.;
Ремонт на ул. „Братя Миладинови” от ОК 319 до ОК 290 (участъкът от ул.
„Ахинора“ до ул. „Черни връх“), гр. Исперих на стойност 23 700 лв.;
Ремонт на ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до ОК 438 (участъкът от ул. „Хр. Ботев“
до ул. „Хр. Смирненски“), гр. Исперих на стойност 19 500 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Ал. Стамболийски", гр. Исперих на стойност 35
500 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Вежен", гр. Исперих на стойност 39 500 лв.;
Ремонт на ул. "Ал. Стамболийски" от ОК 51 до ОК 134, с. Вазово на стойност
15 000 лв.;
Ремонт на ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев” от ОК 41 до ОК
118, с. Китанчево на стойност 40 000 лв.;
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 44 до ОК 99, с. Лъвино на стойност 37 000 лв.;
Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16, с. Печеница на стойност 30 000 лв.;
Ремонт на ул. "Светлина" от ОК 8 до ОК 24, с. Средоселци на стойност 22 000 лв.;
Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 24 до ОК 60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК 108 до
ОК 109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 и ул. „Осми март” от ОК 119 до ОК 120,
с. Подайва на стойност 105 000 лв.;
Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до ОК 69, с. Старо селище на стойност
33 000лв.
1.2.
Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага
финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
Ремонт на ул. „Стара планина“ от ОК 336 до ОК 586 и от ОК 357 до ОК 337, гр.
Исперих на стойност 205 500 лв.;
Ремонт на ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до ОК 342 (участъкът от ул. „Д. Полянов“
до ул. „Ахинора”), гр. Исперих на стойност 86 000 лв.;
Ремонт на ул. „Братя Миладинови” от ОК 319 до ОК 290 (участъкът от ул.
„Ахинора“ до ул. „Черни връх“), гр. Исперих на стойност 23 700 лв.;
Ремонт на ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до ОК 438 (участъкът от ул. „Хр. Ботев“
до ул. „Хр. Смирненски“), гр. Исперих на стойност 19 500 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Ал. Стамболийски", гр. Исперих на стойност 35
500 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Вежен", гр. Исперих на стойност 39 500 лв.;
Ремонт на ул. "Ал. Стамболийски" от ОК 51 до ОК 134, с. Вазово на стойност
15 000 лв.;
Ремонт на ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев” от ОК 41 до ОК
118, с. Китанчево на стойност 40 000 лв.;
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 44 до ОК 99, с. Лъвино на стойност 37 000 лв.;
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Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16, с. Печеница на стойност 30 000 лв.;
Ремонт на ул. "Светлина" от ОК 8 до ОК 24, с. Средоселци на стойност 22 000 лв.;
Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 24 до ОК 60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК 108 до
ОК 109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 и ул. „Осми март” от ОК 119 до ОК 120,
с. Подайва на стойност 105 000 лв.;
Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до ОК 69, с. Старо селище на стойност
33 000лв.
2. 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 четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№49
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и във връзка с чл.3, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Исперих, чл. 8, ал.3 от Постановление № 67 на
Министерски съвет,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от
01.01.2020 г., както следва:
Основна месечна
№ по ред
Длъжност
заплата
1
Кмет на кметство Подайва
1 170.00
2
Кмет на кметство Китанчево
1 170.00
3
Кмет на кметство Лъвино
1 035.00
4
Кмет на кметство Вазово
980.00
5
Кмет на кметство Тодорово
980.00
6
Кмет на кметство Лудогорци
980.00
7
Кмет на кметство Йонково
980.00
8
Кмет на кметство Духовец
980.00
9
Кмет на кметство Свещари
980.00
10
Кмет на кметство Белинци
915.00
11
Кмет на кметство Голям Поровец
915.00
12
Кмет на кметство Малко Йонково
915.00
13
Кмет на кметство Делчево
915.00
14
Кмет на кметство Старо Селище
915.00
15
Кмет на кметство Средоселци
915.00
16
Кмет на кметство Печеница
875.00
17
Кмет на кметство Райнино
875.00
18
Кмет на кметство Драгомъж
875.00
19
Кмет на кметство Бърдоква
875.00
3

20
21

Кмет на кметство Къпиновци
Кмет на кметство Яким Груево

875.00
875.00

2. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в размер
на 952.14 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
седемдневен 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

№50
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2 , 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 2020 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 922 396 лв.
2. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Служби и дейности
по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” при първостепенен разпоредител с
бюджет – Община Исперих по §§10-20„Разходи за външни услуги” с 130 000 лв.
3. Увеличава плана на разходите в дейност държавна отговорност „Други дейности по
вътрешната сигурност” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих
по §§10-15 „Материали” с 2 200 лв.
4. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от 6 633 050 лв. на 6 604 198 лв.
5. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2020 г. от 8 376 293 лв. на 8 435 082 лв.
6. 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

№51
Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис

4

III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Васил Грудев 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 69 689,05 лв. (шестдесет и девет хиляди шестстотин
осемдесет и девет лева и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане
за периода 01.01.-31.12.2020г. по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от
общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и Заповед № РД 09183/24.02.2020г. 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 на авансовото плащане и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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

№52
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и
чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2020/2021 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по
Приложение 2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2020/2021
стопанска година.
II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5 (пет) стопански години.
3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг
за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т.3 свободни мери, пасища и ливади
да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т.3 и т.4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд
на територията на Община Исперих за 2020/2021 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2020/2021 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2020/2021 година в размер на 8 /осем/ лева на декар.
VІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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

Бейти Мюмюн Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
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