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

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от редовно заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 24 от 01.03.2021 г.
РЕШЕНИЕ

№ 188
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и 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
01.01.2021 г., както следва:
№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Длъжност
Кмет на кметство Подайва
Кмет на кметство Китанчево
Кмет на кметство Лъвино
Кмет на кметство Вазово
Кмет на кметство Тодорово
Кмет на кметство Лудогорци
Кмет на кметство Йонково
Кмет на кметство Духовец
Кмет на кметство Свещари
Кмет на кметство Белинци
Кмет на кметство Голям Поровец
Кмет на кметство Малко Йонково
Кмет на кметство Делчево
Кмет на кметство Старо Селище
Кмет на кметство Средоселци
Кмет на кметство Печеница
Кмет на кметство Райнино
Кмет на кметство Драгомъж
Кмет на кметство Бърдоква
Кмет на кметство Къпиновци
Кмет на кметство Яким Груево

Основна месечна
заплата
1290.00
1290.00
1140.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1010.00
1010.00
1010.00
1010.00
1010.00
1010.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00

2. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в размер
на 1050.00 лв.
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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

№ 189
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 89 от
ЗДБРБ за 2021г., Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
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 2021 г. 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 и рехабилитация на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. Исперих на
стойност -123 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. Исперих
на стойност – 78 600.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 (участъкът от
ул. "Васил Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих на стойност –
42 000.00лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. Исперих на
стойност – 24 435.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 (участъкът от ул.
"Камчия" до ул. "Ивайло"), гр. Исперих на стойност 20 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ и ул.
"Васил Левски", гр. Исперих на стойност – 10 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. „Искър”, гр.
Исперих на стойност – 10 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в участъкът
от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”, гр. Исперих на
стойност – 25 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 467, гр.
Исперих на стойност – 116 670.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на общиснки път RAZ 1042 - участъците в
регулационните граници на с. Лудогорци и с. Бърдоква на стойност – 69 481.00
лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ от ОК 46
до ОК 47 , с. Делчево на стойност – 50 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. Къпиновци
на стойност – 10 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. Малко
Йонково – 40 000.00 лв.
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-

-

Ремонт и рехабилитация на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. Средоселци на
стойност – 40 000.00 лв.
Ремонт и рехабилитация на ул. „Тича“ от ОК 32 до ОК 72 , ул.„Бели Лом” от ОК
63 до ОК 74 и ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово на стойност –
44 914.00 лв.
Ремонт и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 до ОК
106, с. Вазово на стойност – 20 000.00 лв.
Ремонт и рехабилитация на отбивка за Автоспирка - част от ул. „Панайот
Банков“, с. Голям Поровец на стойност – 20 000.00 лв.
Възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 / Исперих - Вазово /
RAZ1040 / на стойност – 20 000.00 лв.

1.2.
Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага
финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
Ремонт и рехабилитация на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. Исперих
на стойност -123 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. Исперих
на стойност – 78 600.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 (участъкът от
ул. "Васил Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих на стойност –
42 000.00лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. Исперих на
стойност – 24 435.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 (участъкът от ул.
"Камчия" до ул. "Ивайло"), гр. Исперих на стойност 20 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ и ул.
"Васил Левски", гр. Исперих на стойност – 10 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. „Искър”, гр.
Исперих на стойност – 10 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в участъкът
от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”, гр. Исперих на
стойност – 25 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 467, гр.
Исперих на стойност – 116 670.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на общиснки път RAZ 1042 - участъците в
регулационните граници на с. Лудогорци и с. Бърдоква на стойност – 69 481.00
лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ от ОК 46
до ОК 47 , с. Делчево на стойност – 50 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. Къпиновци
на стойност – 10 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. Малко
Йонково – 40 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. Средоселци на
стойност – 40 000.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Тича“ от ОК 32 до ОК 72 , ул.„Бели Лом” от ОК
63 до ОК 74 и ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово на стойност –
44 914.00 лв.
- Ремонт и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 до ОК
106, с. Вазово на стойност – 20 000.00 лв.
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-

Ремонт и рехабилитация на отбивка за Автоспирка - част от ул. „Панайот
Банков“, с. Голям Поровец на стойност – 20 000.00 лв.
Възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 / Исперих - Вазово /
RAZ1040 / на стойност – 20 000.00 лв.

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

№ 190
Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 и ал.5 от Закона за водите, предлагам
Общински съвет Исперих да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I.
ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА, при невъзможност да участва инж. Белгин Фикри
Шукри - Кмет на Община Исперих и представител по смисъла на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите,
на община Исперих - Аксел Мехмед Кючюк – Зам.Кмет на Община Исперих, да участва, като
представител на община Исперих, на предстоящото редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр.Исперих, на 02.03.2021г. (вторник) от 14:00 часа и/или при необходимост, на резервната
датата за провеждане на такова – на 11.03.2021г. (четвъртък) от 14:00 часа, с право да гласува по
решенията, посочени в дневния ред, като определя следните позиции:
1.
Решение 1 по т.1: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл.9,
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат годишен отчет за дейността на Асоциация
по В и К за 2020г. – да гласува „ЗА“.
2.
Решение 2 по т.2: На основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.26, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат годишен отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
В и К за 2020г. и взимат решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна
администрация Разград, раздел Асоциации по В и К– да гласува „ЗА“.
3.
Решение 3 по т.3: Членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат Годишен
финансов отчет за 2020г. - да гласува „ЗА“.
4.
Решение 4, по т.4: На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, членовете на
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат бюджет на Асоциацията за 2021г. – да гласува „ЗА“.
5.
По т.5 от Дневния ред „Други“ – упълномощеният представител по точка римско едно,
да предложи да бъдат включени следните въпроси към МРРБ, при изразяване на следните мотиви:
„Какво е развитието на проблема по предаване на „Пречиствателна станция за отпадни
води – Исперих“ (ПСОВ-Исперих) и канализационната мрежа на „ВиК“ ООД, гр.Исперих?“
Кога ще се подпише договорът между Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих и „ВиК“ ООД, гр.Исперих?
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Неподписването и забавянето на подписване на договора е причина за невъзможност за правилната
експлоатация на изградената канализационна мрежа на ПСОВ-Исперих, от което община Исперих
търпи загуби. Поради, което настояваме за ускоряване на процедурата по подписване на договор
между Асоцията и „ВиК“ ООД, гр.Исперих.
Отделно от горното, упълномощеният представител на община Исперих, при разглеждане на т.5
от дневния ред, може да изразява мнения, становища, съображения в защита интересите на община
Исперих и реализиране на положителни резултати за нея по повод поставени въпроси, както и да
гласува решения в този смисъл.
II.
Определените в точка римско едно позиции важат и в случай на възникнала
необходимост определеният представител да участва на редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр.Исперих, на определената резервна дата за провеждането му – на 11.03.2021г. (четвъртък);
както и в случай, че на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, на
02.03.2021г. (вторник) от 14:00 часа и/или на резервната датата за провеждане на такова – на
11.03.2021г. (четвъртък) от 14:00 часа, вземе участие инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община
Исперих и представител по смисъла на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите, на община Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния управител на
област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд –
Разград.
РЕШЕНИЕ

№ 191
На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 и ал.2 и чл.20 от Закона за
публичните предприятия и чл.69,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
публичните предприятия с цел избор на управител на “ Общинска Аптека - Исперих“
ЕООД гр. Исперих
Общински съвет Исперих РЕШИ:
I. ОБЯВЯВАВА конкурс за възлагане управлението на „“ Общинска Аптека Исперих“ ЕООД гр. Исперих
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител следва да отговарят на
изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
1.1. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, .
2.1. Да имат завършено висше образование, специалност „Фармация“, професионална
квалификация „Магистър-фармацевт“;;
2.4. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.5. Да не са поставени под запрещение;
2.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
2.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
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2.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество,
съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години
преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до
втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и
контрол на същото публично предприятие;
2.11. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
не е член на политически кабинет и секретар на община;
2.12. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2.13. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
2.14. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;
II. Необходими документи:
1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет –
Исперих;
1.2.2. Автобиография – европейски формат;
1.2.3. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:
Документи за придобито образование, квалификация;
1.2.4. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на Документи
удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
1.2.5.Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с
възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
1.2.6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на
отчет;
1.2.7. Програма за развитието и дейността на «Общинска аптека» Исперих
ЕООД за тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници
изготвена във три екземпляра.
* Комисията има право да извършва проверки за истинността на
декларираните обстоятелства и предоставените документи.
III. Определя следната тема за събеседването: „Приоритетите и задачите на
дружеството в съответствие с политиката на общината“
IV. Място и условия за подаване на документите:
1.4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се
подават на гише в “ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към
Община Исперих, ул.”Васил Левски” №70 , гр. Исперих;
1.4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни
плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържащ писмената разработка.
3. Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат
в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването
им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на
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подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която
кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за
самоличност и издаденото му удостоверение.
1.5.Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден,
след изтичане на 7/седем/дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата
на обявяване включително.
1.6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Исперих на следващия
работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като
може да продължи на следващия работен ден.
V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
«Общинска Аптека - Исперих» ЕООД: Конкурсът се провежда на три етапа: 1.
Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания. 2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
„Общинска аптека Исперих“ ЕООД за тригодишен период; 3. Събеседване с
кандидатите. Конкурсът се провежда при спазване на „Правила за конкурс за възлагане
управлението на търговски дружества собщинско участие в капитала“, приети с
Решение №157 по протокол№20 от 22.12.2020г. т проведено заседание на Общински
съвет Исперих.
VI. «Общинска аптека –Исперих» ЕООД предоставя на кандидатите за
участие в конкурса документи относно, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане,
придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на
обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да
бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и
получаването на документите ще се извършва в стая №7 на Община Исперих –
Общински съвет – Исперих, гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ №70, ет.2.
VII. Общински съвет Исперих назначава комисия за организиране и провеждане
на конурс за възлагане управлението на „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД гр.
Исперих в състав:
Председател: доктор Ферай Ахмедова
Членове:
1. Аксел Кючюк - заместник кмет на Община Исперих;
2. Севим Адем – правоспособен юрист;
3. Росица Митева –Ообщински съветник;
4. Маргарита Илиева - Магистър фармацефт;
Резервни членове:
1. Гюлнур Мехмед – правоспособен юрист;
2.Гюнел Мюсреф - Общински съветник;
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката и
провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка, да изготви и предостави на
кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да разгледа
постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе събеседване с кандидатите,
да предложи за одобрение на Общински съвет Исперих кандидата спечелил конкурса и
класирането по ред на следващите участници. Преди започване на работата си
комисията приема правила за работа и начин на оценка при спазване изискванията
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Решение №157 по протокол№20 от 22.12.2020г. от проведено заседание на Общински
съвет Исперих.
VIII. Утвърждава Договор за управление на „Общинска Аптека - Исперих“
ЕООД.
IХ. Възлага на Кмета на Община Исперих след влизане в сила на настоящето
решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на комисията
по провеждане на конкурса и създаде необходимата организация в Общинска
администрация – Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд –
Разград.
РЕШЕНИЕ

№ 192
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, и чл.5, ал. 1 от Наредба №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих и чл.78а от
ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Отменя Решение №670 по Протокол №60/28.03.2019г. на Общински съвет
Исперих.
II. 1. Одобрява скица-проект за изменение на имот №44358.17.106 с начин на
трайно ползване „Депо-индустриални отпадъци“ с местонахождение на имота с.
Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ по
Карта на възстановената собственост актуван с Акт за публична общинска собственост
№1065 от 26.03.2003г. от който се образуват следните имоти:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 44358.17.115, проектна площ: 21699
кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Депо за индустриални отпадъци; Съседи 44358.17.114, 44358.17.107, 44358.17.42,
44358.17.103, 44358.17.102, 44358.17.1101, 44358.30.61 и
- Поземлен имот с проектен идентификатор 44358.17.114, проектна площ: 24322
кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Депо за индустриални отпадъци; Съседи 44358.17.76, 44358.17.107, 44358.17.115,
44358.30.61
2. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Депо-индустриални
отпадъци“, в НТП „Пасище“ на поземлен имот с проектен идентификатор
44358.17.115, проектна площ: 21699 кв.м, трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за индустриални отпадъци; Съседи
44358.17.114, 44358.17.107, 44358.17.42, 44358.17.103, 44358.17.102, 44358.17.1101,
44358.30.61 с местонахождение на имота с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община
Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“.
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3. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Депо-индустриални
отпадъци“, в НТП „Нива“ на поземлен имот с проектен идентификатор
44358.17.114, проектна площ: 24322 кв.м, трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Депо за индустриални отпадъци; Съседи
44358.17.76, 44358.17.107, 44358.17.115, 44358.30.61 с местонахождение на имота с.
Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“.
III. 1. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлен имот с
идентификатор 44358.17.114, площ: 24322 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Нива“; Съседи 44358.17.76,
44358.17.107, 44358.17.115, 44358.30.61 с местонахождение на имота с. Лъвино, с
ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ поради
промяна на НТП.
2. Извършените промени следва да бъдат отразени в Акт за публична общинска
собственост №1065 от 26.03.2003г. и да се съставят нови актове за: частна общинска
собственост за поземлен имот с идентификатор 44358.17.114 и публична общинска
собственост за поземлен имот с идентификатор 44358.17.115.
IV. Възлага на Кмета на Община Исперих да подаде заявление до Общинска
служба по земеделие град Исперих за промяна на начина на трайно ползване на
поземлените имоти. V. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община
Исперих и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането
му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 193
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:
І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2021/2022 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по
Приложение 2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2021/2022
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.
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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 2021/2022 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2021/2022 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 2021/2022 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.
РЕШЕНИЕ

№ 194
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Разпределя субсидия за спортните клубове от община Исперих за 2021 год.,
както следва:
• СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих – 10 000 лв.;
• СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев 2016“ с.Китанчево –12 000
лв.;
• СНЦ „Футболен клуб „Левски“ с.Подайва – 9 000 лв.;
• СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ с.Тодорово – 4 000 лв.;
• СНЦ „ Спортен клуб „Бурдин мотоспорт“ гр.Исперих – 2 000 лв.;
• СНЦ „Колоклуб - Димитровец“ гр.Исперих – 2 000 лв.;
• СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса“ гр.Исперих – 6 000 лв.;
• СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ гр.Исперих – 4 000 лв.;
• СНЦ „Училищен спортен клуб „Ханове 2018“ гр.Исперих – 4 000 лв.
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.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 195
На основание чл. 21 ал.1 т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за
социалните услуги,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Обшина Исперих.
II. Определя състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аксел Мехмед Кючюк – Заместник кмет „Хуманитарни
дейности“ в Община Исперих
ЧЛЕНОВЕ:
1. Татяна Данкова Радева Старши експерт за обучението в начален етап РУО –
Разград;
2. Нергис Адем Федаил – Главен инспектор в Дирекция „Медицински
дейности“ към Регионална здравна инспекция гр. Разград;
3. Мартин Христов Радев – Полицейски инспектор в Районно управление на
МВР – Исперих;
4. Елена Николова Корунова – Началник отдел ИОХУСУ в Дирекция
„Социално подпомагане“ гр. Исперих;
5. Драгомир Петров Нанов – Началник отдел „Посреднически услуги“ в
Дирекция „Бюро по труда“ гр. Исперих;
6. Нуртен Ахмед Мехмед – Заместник председател на общинската
червенокръстка организация;
7. Снежана Данаилова Йорданова – Управител на Комплекс за социални услуги
за деца и семейства „Лудогорие“ гр. Исперих;
8. Нермин Хасанова Арифова – Ръководител на Център за настаняване от
семеен тип за деца и/или младежи с увреждания гр. Исперих;
9. Емине Бюнаймин Ибрям – Управител на Домашен социален патронаж гр.
Исперих;
10. Цанка Пенева Димитрова – Потребител на Домашен социален патронаж.
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.
РЕШЕНИЕ

№ 196
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 27, ал. 1, т.2 от Закона за социалното подпомагане
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Фонд „Социална закрила “
с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Исперих“.
2. Дава съгласие Община Исперих да предостави като съфинансиране по проекта
сумата в размер на 10 % от неговата стойност.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 197
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19,
и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Патронажна грижа + в община Исперих” по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме съответните действия по изготвяне,
кандидатстване и реализиране на проектното предложение.
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
Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
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