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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 25 от 28.04.2021 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 198 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 

28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд 

на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на маломерните 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. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията 

на  община Исперих  по населени места, номера на имоти, документи за собственост и 

площи, описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото 

решение за селскостопанската 2021/2022 година. 

 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на 

общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните 

имоти по Приложения №1.   

 

II. 1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към 

Община Исперих. 

       2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 

публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от 

Наредба №27 на ОбС Исперих. 

 

III. 1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2021/2022 година. 

 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите  в размер на 45,00 

(четиридесет и пет) лева на декар,  съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от 

Наредба № 28 на ОбС  Исперих. 

 

ІV. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да ползват 

земеделски земи от общинския поземлен фонд до 30.06.2021г. включително. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 199 

 

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 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих   

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени 

дворни места  т. 5  със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 03472.40.253, отреден за ниско застрояване с площ 1114 

кв.м по кадастралната карта на с. Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 

3000 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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  поземлен  

имот  да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния 

поземлен  имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  №03472.40.253 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка четиридесет точка двеста петдесет и три), с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м по 

кадастралната карта на с. Белинци, одобрен със Заповед №РД-18-35/18.08.2005г. на ИД 

на АК, с местонахождение на имота с.Белинци, ул. «Дунав» №38, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи:   №03472.40.254, №03472.40.255, №03472.40.226, 

№03472.40.228, №03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.03.2016год.   

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3312,00 (три хиляди триста и дванадесет) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 19.03.2021 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000300/09.03.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер 

на 2 326,00 (две хиляди триста двадесет и шест цяло нула) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 
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без ДДС. 

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 седемдневен 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 

        № 200 

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 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел IV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда т. 4  със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот XV – 20 в квартал 17, с площ 1397 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6928 от 10.03.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4000 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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:  

 - заявен интерес; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  XV – 20 (римско петнадесет тире 

двадесет) в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване, с площ 1397 

(хиляда триста деветдесет и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен 

със Заповед №62/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на 

имота с.Йонково, ул.«Хр. Смирненски» № 14, община Исперих, област Разград при 

граници и съседи: УПИ XVI, УПИ XIV, УПИ IX, УПИ VIII от кв.17 и ул. „Хр. 

Смирненски” , съгласно АЧОС № 6928 от 10.03.2021г., вписан в Агенцията по 
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вписванията на 11.03.2021год., на собственика на законно построените сгради в имота, 

собственост на Васвие Рамадан Исмаил от с.Йонково, ул. «Хр. Смирненски» № 14, 

притежаващ  нотариален акт № 179 том I, рег.№ 920, дело №84 от 2021год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  19.03.2021 г. е в размер на 4 699,00 (четири хиляди 

шестстотин деветдесет и девет цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 916,90 (две хиляди деветстотин и 

шестнадесет цяло деветдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000301/09.03.2021 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 

        № 201 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 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  да се проведе процедура по продажба на същия с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следният 

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот II-1978 (римско две тире хиляда деветстотин 

седемдесет и осем) вквартал 56 / петдесет и шест/ отреден за обществено застрояване  с 

площ 1 189 (хиляда сто осемдесет и девет) кв.м, в едно с построената в имота 

самостоятелна масивна 5-етажна сграда отредена За социални услуги със застроена 

площ 516 (петстотин и шестнадесет) кв.м, с местонахождение на имота – община 

Исперих, гр. Исперих, ул. „Арда” №13 по регулационния план на гр. Исперих, одобрена 

със Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на Община Исперих, при граници и съседи на 

имота: север– ул. „Бузлуджа”; юг– УПИ I, кв.56; изток– ул. „Арда”; запад- УПИ I, кв.56 

, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6216 от 26.05.2016 год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 30.05.2016 год. 

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на   

 179 728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем цяло десет) 

лева. 

3.Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

доклад от 19.03.2021 год. е в размер на 116 481,00 (сто и шестнадесет хиляди 

четиристотин осемдесет и един) лева. 
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4. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000298 от 09.03.2021 год. на отдел „МД“ при община Исперих е в размер на 179 

728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем цяло десет) лева  

  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящите решения.  

 

 ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 202 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 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 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 421 483 лв.  

 

2. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 78 199 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите при Общинско предприятие „Чистота-Исперих“  

второстепенен разпоредител с бюджет по §§10-15 „Материали” с 1 450 лв. 

 

4. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 

ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от 7 257 491 лв. на 7 238 966 лв. 

 

5. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2021 г. от 8 155 522 лв. на 8 170 468 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 

        № 203 

 

            На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие и 

чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА  



 

 6 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2020 г. 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
РЕШЕНИЕ 

        № 204 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 

в Община Исперих за 2020г. 

 

ІІ. 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 

        № 205 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1, б. „к“ и 

ал.2 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на 

чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА и чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози Общински 

съвет – Исперих приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

на община Исперих както следва: 

 

            §1.  Създава се нов Раздел IX  

                               „Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към 

удостоверението за регистрация“ 

            §2.   Създава се нов чл. 47 със следния текст: 

            „Чл. 47 За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към 

удостоверението за регистрация се събират следните такси:   
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            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство се събира такса в размер на 10,00/десет/ лв. 

             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 

100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса 

от 10,00 /десет/ лв. 

             (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 

  

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

      

  II.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния   управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  

му пред Административен съд- гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 206 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 24 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на 

Община Исперих за 2020 г. 

 

ІІ. 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 

        № 207 

 

За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община 

Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС 
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и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

   

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

 

1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища за 2021 година, както следва: 

                             

 

 

С П И С Ъ К 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.    

                                                                                             

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 1 Д 6 22 Гарсониера 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 А 5 19 Гарсониера 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Д 2 5 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10  Б 5 13 Двустаен 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 А 3 8 Гарсониера 

6. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 5 39 Боксониера 

7. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 13 А 1 3 Гарсониера 

8. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 5 14 Гарсониера 

9. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 4 35 Боксониера 

10. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Б 3 8 Двустаен 

11. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 5 16 Двустаен 

12. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 14 В 5 14 Двустаен 

13. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 3 31 Боксониера 

14. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 9 А 1 2 Двустаен 

15. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 15 Тристаен 

16. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 18 Боксониера  

17. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 19 Боксониера 

   

II. Жилище за продажба на наематели, настанени по админстративен ред. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул.“В.Левски“ Ливний А 1 3 Двустаен 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 7 Г 1 2 Двустаен 

 

 

ІІI. Ведомствени жилища. 
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№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 Б 4 26 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 2 А 5 21 Боксониера 

3. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 22 А 4 12А Гарсониера 

 

   ІV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ 

ЕООД. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 3 8 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 3 Б 5 28 двустаен 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 6 17 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Д 5 13 Двустаен 

 

 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областен управител на Област Разград, в 7-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.                                                                                      

 
РЕШЕНИЕ 

        № 208 

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 2022-2024 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2021-2022 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от 

10.02.2021; 

3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 

2022-2024г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 

10.02.2021; 

 

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. 
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РЕШЕНИЕ 

        № 209 

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

администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

            Р Е Ш И: 

 
1. Връща за ново разглеждане докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на  

община Исперих относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща 

дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

3. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 210 

 

 

Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 

III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 

BG121100421, представляван от изпълнителния директор 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, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция в размер на 95 576,83 лв. (деветдесет и пет хиляди петстотин 

седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от 

авансово плащане за периода 01.01. - 31.12.2021 г. по Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и 

Заповед № РД 09-263/ 29.03.2021 г. 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 30.06.2022 г. 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна 

група - Исперих” да подготви необходимите документи за авансовото плащане и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
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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 

        № 211 

 

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

местната администрация, в изпълнение на Административен договор по проект 

„Патронажна грижа + в Община Исперих“ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011 година.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

 

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна 

грижа + в община Исперих“,  процедура: BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. Изпълнението на УОИИ  по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 

„Патронажна грижа + в община Исперих“, процедура: BG05M9OP001-6.002 

“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  на  „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни 

дейности” на община Исперих за срок  до  приключване на дейностите по проекта. 

2.2. Контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект „Патронажна грижа + в 

община Исперих“  на екипа за организация и управление на Проект „Патронажна грижа 

+ в община Исперих“ на общинско ниво.  

3. Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална 

услуга „Патронажна грижа“.  

4. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 

„Патронажна грижа” по  Проект „Патронажна грижа + в  община Исперих“. 

 5. 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 Административно процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 212 

 

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

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

образование Общински съвет – Исперих: 
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1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца  

и ученици от община Исперих. 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

3.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 

        № 213 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма 

за закрила на детето за 2020 г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

3. 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 Административнопроцесуалн 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 


