
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 20  от 14.11.2016г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 232 

 

 С цел участие в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   

местното  самоуправление и местната администрация,  чл. 226  във връзка с чл. 137 и 

чл. 138, ал. 1 от Търговския закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. 

Исперих и предвид получена покана за свикване на Общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих на 16.11.2016 

г. от 10.00 часа  
                                     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

 І. Упълномощава  адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на 

Общински съвет Исперих със следните права: 

 

1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” – ООД  гр. Исперих, което ще се проведе на 

16.11.2016 г.  от 10. 00 часа в административната сграда на дружеството. 

 

 2.Да гласува по точките посочени в  дневния ред на дружеството както следва: 

 

 2.1. Продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „ 

Водоснабдяване и канализация” ОД гр. Исперих. 

ДА ГЛАСУВА „ ЗА” 

 

 2.2. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане 

на управлението на „ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, във връзка с 

решението по т.1. 

ДА ГЛАСУВА  „ ЗА” 

 

 2.3. Изменение на чл. 21 от дружествения договор на „ Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих, като в изречение първо, цифрата „ 2/3” да се замни с „ 

½”. 

ДА ГЛАСУВА – „ ПРОТИВ” 

 

      Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния 

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



 

№ 233 

 
На основание  чл. 21.ал. 1, т.10, във връзка с ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински 

съвет Исперих да приеме следното решение: 
 
                                                                              РЕШЕНИЕ 

 

 

1.Дава съгласие „ МБАЛ Исперих” ЕООД  да ползва банков кредит в размер до 

650 х.лв. / шестстотин и петдесет хиляди лв./ за закупуване  на компютърен 

томограф на  разсрочено плащане. 

 

1.2.Дава съгласие Община Исперих да гарантира пред банковите институции 

размера на кредита. 

 Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и 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.  

 

   Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
РЕШЕНИЕ 

 

№ 234 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,  чл.12, ал.3  и чл.39 от 

Закона за общинската собственост,  чл.35, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл. 23, 

ал.3, чл. 56, от Наредба № 27 на ОбС – Исперих, чл. 60,ал.1 от АПК и  писмо с вх.№К-

4726/07.11.2016г. от Заместник министъра на здравеопазването  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в Община Исперих през 2016 год.  в раздел «Имоти, върху които 

общината има намерение да учреди вещни права» с т.4 със следното съдържание: 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на 170 кв.м от УПИ I, квартал 78 по 

регулационния план на гр. Исперих с обща площ 56 659 кв.м, ведно с построените в 

имота сгради  с Акт за частна общинска собственост № 5951/30.09.2015год.   

 

II. Учредява на Министерството на здравеопазването за нуждите на Филиал за 

спешна медицинска помощ, в гр. Исперих  безвъзмездно право на ползване за срок от 

10 години, на прилежащ терен към сграда №3 с площ 170 кв.м., необходим за 

изграждане на козирка- 35 кв.м пристроени до североизточната фасада непосредствено 

пред входа на ФСМП;  навес за линейки ЗП 45 кв.м; дизелов генератор:10 кв.м и 

паркинг:80 кв.м. пристроени до северозападната фасада местонахождение на имота 

УПИ I, кв. 78 с начин на трайно ползване за болница с площ 56 659 кв.м в едно с 

построената в имота сграда в град Исперих, община Исперих, област Разград, ул. 



„Ахинора“ №39, УПИ I, кв.78 по регулационния план на града утвърден със Заповед 

№25/29.01.2001г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 70/15.03.2004г. на Кмета на 

Община Исперих при граници на имота: Север – УПИ II, ЮГ – ул. „Ахинора“, Изток – 

земеделски земи, Запад – ул. „Братя Миладинови“ и УПИ III с Акт за частна общинска 

собственост № 5951/30.09.2015год.   

 

III. 1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи Договор за 

безвъзмездно ползване в полза на Министерство на здравеопазването за нуждите на 

Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих със срок от 10 години. След 

изтичането на срока на договора същият да бъде удължен с още 10 години. 

2. Договорът за безвъзмездно право на ползване, да включва следните текстове: 

- «СОБСТВЕНИКЪТ упълномощава от свое име ПОЛЗВАТЕЛЯ да съгласува 

проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване 

на имота». 

- «ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, 

включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и 

комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на 

техническата инфраструктура». 

 

IV. Освобождава Министерството на здравеопазването изцяло от такси за 

режийни разноски, необходими за реализиране на проекта, на основание чл.8, ал.6 от 

Закона за местните данъци и такси.  

 

V. Допуска предварително изпълнение на решението съгласно чл.60, ал.1 от 

АПК. 

 

Настоящето 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 

 

№ 235 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 
 

1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проект 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” от Оперативна 

програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. между Община 

Исперих и партньорите ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих и СНЦ „Асоциация Интегро” 

гр.Разград. 

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

Областния управител на Област Разград в седем 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. 

 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 


