
 
 
 

 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

 От извънредно  заседание на Общински съвет - Исперих  
ПРОТОКОЛ  № 15/ 03.11. 2008 г. 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                            № 101 
 

 С цел реализиране на приоритетите на Община Исперих, заложени в 
ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ  
УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ  ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 г, и писмо от МТСП  
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”,  относно 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG2006/018-343.01.01 
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”(фаза3) и изискванията на  Раздел 2.4 „Изисквани подкрепящи документи към 
проектните предложения от Насоките за кандидатстване по схемата и на  основание 
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1. т.8 от ЗМСМА,  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ 

 
І. Променя Решение № 75/ 29. 07. 2008 , Протокол № 11, на Общински съвет  

Исперих както следва: 
 
1. Отменя т. 1.2  
 
2. Приема нова т. 1.2 със следното съдържание:  
 
За реализиране на проектните дейности и целите на проекта по т.1.1. Общински  

съвет Исперих  предоставя сградата  на Дом за деца “Лудогорие”, която е публична 
общинска собственост - Акт №1763/12.03.2007г. за период от 5 години, считано от 
датата на сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ между 
бенефициента СНЦ „Дом за обич и мечти” и Договарящия орган по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG2006/018-343.01.01 
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови 
групи”(фаза3) 
 

ІІ. Решението е неразделна част от Решение № 75/ 29. 07. 2008 , Протокол № 11, 
на  

Общински съвет Исперих 
 



      ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 
Областен 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-град Разград по реда на Административно-процесуалния 
кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                            № 102 
С цел  подпомагане на футболен отбор към ПГ по СС „Хан Аспарух”              

гр. Исперих за участие на Световно първенство на ученически игри през април 
месец 2009г. в  гр. Анталия   Р Турция и на основание  чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за общинския бюджет. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет – Исперих увеличава кредита по Параграф 4309 в  

дейност „Спортни бази и спорт за всички” с 3 450. 00  / три хиляди четиристотин и 
петдесет / лева за сметка на  планирания резерв, във връзка с участие на футболен 
отбор при ПГ по СС „Хан Аспарух” гр. Исперих в Световно първенство на ученически 
игри през 2009г.  в гр. Анталия Република Турция, 
 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да преведе сумата от 3 450.00       
/ три хиляди четиристотин и петдесет /  лева по сметката на ПГ по СС  „Хан Аспарух” 
гр. Исперих  
 

3. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и  
на Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
 Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 
им пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                            № 103 

С цел реализиране на приоритетите на Община Исперих, заложени в 
ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ  
УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ  ЗА ПЕРИОДА 2007-2010 г и подобряване 
качеството на живот на деца и младежи, настанени в специализираната  институция 
Дом за деца, лишени от родителска грижа “Лудогорие” Исперих  и на основание чл.21, 
ал.1,  т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1. т.8 от ЗМСМА                             

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 
 
1. Дава съгласие : 
 



1.1. Община Исперих да кандидатства като водеща организация с 
проектно предложение  “Достоен живот – шанс за по-добро бъдеще 
за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца 
“Лудогорие” град Исперих”  в схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  “За по-добро бъдеще на децата” по 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
Приоритетно направление 5: “Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика”, Компонент 1:  Подкрепа за предоставяне на 
алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за 
медико- социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от 
родителски грижи.  

1.2. За реализиране на проектните дейности по т.1.1. Общински съвет 
Исперих  предоставя сградата  на Дом за деца “Лудогорие”, която е 
публична общинска собственост- Акт №1763/12.03.2007г. за период 
от 5 години, считано от датата на сключване на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ между бенефициента Община 
Исперих и Договарящия орган по схемата на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. 

1.3. За изпълнение целите на проектното предложение  да се извърши  
ремонт в сградата, описана в т.1.2.  

 
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ Декларира, че интересите на децата, 
настанени в специализираната институция Дом за деца”Лудогорие” гр. Исперих 
ще бъдат защитени и гарантира устойчивостта на реализиране на проектните 
дейности  и резултатите от тях. 
 
3. Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен 

Управител на област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им. 
 
Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по 
реда на Административно процесуалния  кодекс, в 14 дневен срок от обявяването. 

                                                
 
                                                     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                       № 104 
 
         С цел избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд Разград  на основание 
чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008г. за съдебни 
заседатели  

                    
                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
                                                                 РЕШИ: 

             
       1.Предлага на Окръжен съд Разград по имена и длъжности 4 кандидати за съдебни 
заседтели, всички ползващи се с авторитет и добро име сред обществеността посочени 
в Приложение № 1 към решението.  
       
       2.  Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен 
Управител на област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им. 
 



        Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград 
по реда на Административно процесуалния  кодекс, в 14 дневен срок от обявяването. 

       
                                       
                                          П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 
 

             1. Гюлнар Хълми Осман- гр.Исперих, ул.”В.Левски” № 97, бл.Плиска, вх.В ет.5, 
ап.14 – социален работник. 

2. Нергиз Осман Ахмед – с.Белинци, общ.Исперих, ул.”Дунав” №44 – социален 
работник. 

3. Вилия Димитрова Маринова – гр.Исперих, жк.”Васил Априлов” бл.1, вх.Б, 
ап.10 –педагог,юрист. 

4.  Стоянка Станева Иванова – гр.Исперих, ул.”Иван Кръстев” № 25 – 
пенсионер.                                

 
                                                                           
 
                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                                     / Бейсим 
Басри / 
 

        ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          
                      / Къймет Ариф / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


