ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от извънредно заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ №13 /22.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ 66
С цел оптимизацията на училищната мрежа съгласно Националната Програмата за
оптимизация на училищната мрежа, Модул 3.1 „Оптимизация на училищната мрежа”
приет с Решение № 310/20.04.2012г. на МС и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 17, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал.6 от ЗНП и чл. 12, ал.2 от ППЗНП
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Исперих за
учебната 2012/2013 година.
2. Закупените училищни автобуси за превоз на ученици съгласно Националната
Програмата за оптимизация на училищната мрежа, Модул 3.1 „Оптимизация на
училищната мрежа” ще се използват само за превоз на ученици за срок не по-малък от 10
години и ще бъдат обозначени с опознавателен надпис „Училищен автобус“.
3. Настоящото Решение да се изпрати на Кмета на общината и на Областния
управител в седем дневен срок.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА
ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА
В ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД
Мрежата от училища, детски градини и обслужващи звена е важна за
образователната система на всяка община. Състоянието й оказва сериозно влияние както
върху качеството на образователно-възпитателния процес, така и в редица области от
социалния живот в населеното място.
Въпросът за оптимизация на училищната мрежа в община Исперих, област Разград
се поставя поради две причини:
- сериозни демографски промени в общината;
- необходимостта от създаване на по-добри условия и по-качествено обучение за
учениците от малките населени места.
В малките населени места функционират училища с много на брой маломерни, дори слети
паралелки.Обучението особено в слети паралелки се отразява в педагогическата
ефективност на учебно-възпитателния процес. Друг е въпросът, че при съществуването на
маломерни паралелки съотношението учител/ученици е неравномерно.

В община Исперих през учебната 2011/2012 година функционират 11 / единадесет
/ учебни заведения от които: десет – начален и прогимназиален етап на основно
образование и едно –гимназиален етап на образование.
Във всички тези училища учат 2279 ученика в 121 паралелки. Одобреният от
МОМН персонал за 2011/2012 учебна година е 301 щата, от които 220 – педагогически
персонал и 81- непедагогически персонал.
От изнесените данни е видно изкуственото поддържане на относително голям брой
училища. Значително по-малкият брой ученици в сравнение с нормативно установения
минимум в една паралелка, както и едновременното обучение на ученици от различни
възрастови групи не позволява провеждането на нормален учебен и възпитателен процес,
не отговаря на интересите на учениците и противоречи на основните преоритети за
гарантиране на равен достъп до съизмеримо по качество образование.
Освен това изкуственото поддържане на по-голям брой училища с маломерни и
слети паралелки води до неефективност на разходите.
В община Исперих учениците се обучават в 121 паралелки, от които
39
маломерни и 5 слети.
Поради горепосочените причини по предложение на кмета на общината
,Общинския съвет при община Исперих на заседание проведено на 18.04.2012г.,Протокол
№11 с Решение № 52 предлага на Министъра на образованието младежта и науката да
закрие 3 / три / училища: начален и прогимназиален етап на образование за учебната
2012/2013 година:
1.ОУ „Христо Ботев” с. Свещари, община Исперих е общинско училище, в
което се провежда обучение в дневна форма в начален и прогимназиален етап на основно
образование. Учениците в училище в края на първи учебен срок на учебната 2011/2012
година са 80 /осемдесет/. Обучението се провежда в седем паралелки под нормативно
установения минимум и един нулев клас ( 7 клас ). Персоналът е 16 щата , от които 12
щата -педагогически персонал и 4 щата – непедагогическиперсонал.
Учениците от ОУ „Христо Ботев” с. Свещари се пренасочват към ОУ „Христо
Ботев” гр. Исперих, което е в най-близкото населено място и с Решение
№.209/30.06.2006г. на Общински съвет училището е определено за средищно.
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Лъвино, община Исперих е общинско
училище, в което се провежда обучение в дневна форма в начален и прогимназиален етап
на основно образование. Учениците в училище в края на първи учебен срок на 2011/2012
година са 66 /шестдесет и шест/. Обучението се провежда в 6 /шест/ паралелки – две
слети и четири под нормативно установения минимум. Персоналът е 15 щата от които 10
щата – педагогически персонал и 5 щата – непедагогически персонал.
Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Лъвино се пренасочват към ОУ
„Христо Ботев” гр. Исперих, което е в най-близкото населено място и с Решение
№.209/30.06.2006г. на Общински съвет училището е определено за средищно.
3. ОУ „Кирил и Методий” с. Йонково, община Исперих е общинско училище, в
което се провежда обучение в дневна форма в начален и прогимназиален етап на основно
образование. Учениците в училище в края на първи учебен срок на 2011/2012 година са 51
и се обучават в 4 /четири/ паралелки – три слети и една самостоятелна под нормативно
установения минимум. Персоналът е 12 щата, от които 9 щата – педагогически персонал
и 3 щата – непедагогически персонал
Учениците от ОУ „Кирил и Методий” с. Йонково са пренасочени към ОУ „Христо
Ботев” с. Лудогорци, което е най-близкото населено място и с Решение № 209/30.06.2006г.
на Общински съвет училището е определено за средищно.
След закриване на посочените три училища в община Исперих за учебната
2012/2013 година броят на паралелките намалява с 19 /деветнадесет/, без да намалява

броят на учениците, а персоналът намалява с 43 щата, от които 31 щата – педагогически
персонал и 12 щата – непедагогически персонал.
При пренасочване на учениците от закритите в приемните училища се подобрява
пълняемостта на паралелките в последните както следва:
1. ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих, съществува възможност всички класове от 1 до 8
клас да се увеличат с по една паралелка ( общо 8 паралелки );
2. ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци, съществува възможност да се увеличат с по една
паралелка 2, 6 и 8 клас;
При това решение за преструктуриране / оптимизиране / на училищната мрежа в
община Исперих се постигат две цели на образователната политика в общината:
- равен достъп до образование;
- качествено образование.
Равен достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички ученици до
съизмеримо по качество образование. Равният достъп не означава наличие на училище
във всяко населено място /село/ на общината. С предприетите мерки за оптимизация на
училищната мрежа община Исперих има за цел да осигури възможност учениците да
посещават училища със съвременна и по-добра материално-техническа база, където те да
получават образование, съответстващо на съвременния живот.
Качественото образование предполага непрекъснато изграждане на знания и
умения с оглед максимално развитие на потенциала на всеки ученик. Това може да се
постигне максимално, само ако се избегне обучението в слети паралелки. При обучението
да се използват съвременни и добри учебни и материално-технически средства. Това още
веднъж мотивира ръководството на община Исперих да предприеме мерки за
оптимизиране на училищната мрежа през следващата 2012/2013 учебна година.
Община Исперих, област Разград кандидатства за средства за
3/три/ закрити училища:
1. ОУ „Кирил и Методий” с. Йонково
51 ученика - 150 000,00 лв.
2. ОУ „Христо Ботев” с. Свещари
80 ученика - 250 000,00 лв.
3. ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Лъвино 66 ученика - 250 000,00 лв.
Средствата, които ще се получат по представената програма ще се използват за:
- ремонт на приемните училища;
- подобряване на отоплението в приемните училища;
- подобряване на материално-техническо оборудване и нагледните научнотехнически средства в приемните училища.
закупуване на ученически автобуси за осигуряване на транспорт за пътуващите ученици
до средищните училища.
РЕШЕНИЕ
№ 67

С цел насърчаване на предприемаческата инициатива и възможностите за привличане
на европейски финансови средства за развитие на местния бизнес и на основание чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ
І. Допълва Наредба № 5 на Общински съвет Исперих за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих, както следва:
§ 1 В чл. 18 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
„ (4) За наематели на обекти общинска собственост, които се явяват потенциални
кандидати с проект по мерки към Стратегията за местно развитие за територията на
община Исперих, Ос 4 на ПРСР 2007-2013г. се прилагат следните разпоредби:

1.С мотивирана заповед на кмета на община Исперих се удължава срокът на
договора за наем в общ размер за не повече от 10 години с АНЕКС към договора.
2.За удължаване срока на договора, наемателят (потенциален кандидат с проект)
подава заявление (по образец) до кмета на общината, в което се посочва инвестиционното
намерение, мярката по която ще кандидатства с проект към Стратегията и декларация (по
образец) за поемане на задължение за представяне на легитимен документ издаден от
СНЦ “МИГ Исперих”, удостоверяващ кандидатстването към Стратегията.
3.В случаите, в които проектът не бъде одобрен за финансиране, АНЕКСА към
договора за наем по чл. 18, ал. 4, т. 1 прекратява своето действие. Официален списък с
одобрените/ неодобрените за финансиране проекти към Стратегията за местно развитие се
представя от СНЦ “МИГ Исперих” за всяка конкретна сесия за кандидатстване.”
4. Договора за наем да бъде актуализиран с индекса на инфлация за целият
период на договора всяка календарна година.
§ 2 В чл. 21, ал. 3 след думите „3 (три) години” се добавя израза „освен
случаите посочени в чл. 18, ал. 4 от настоящата Наредба”, като ал. 3 придобива
следната редакция:
„(3) Срокът за наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от
3 (три) години, освен случаите посочени в чл. 18, ал . 4 от настоящата Наредба.”
ІІ. Одобрява образци на заявление и декларация по 18, ал. 4, т. 2
Образец на заявление по чл. 18, ал. 4, т. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 18, ал. 4, т. 2 от Наредба № 5 на Община Исперих
Долуподписаният /-ната/
___________

(собствено

ЕГН

_________________

_____

_______________________________________________,
бащино

фамилно име)

, притежаващ/а лична карта/паспорт № ________________,

издадена на

(дата на издаване)

от

МВР гр.

_________, в качеството

(място на издаване)

си на _____________________________________________________________________,

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява.)

представляващ _____________________________________________________________,
(наименование на ползвателя)

с БУЛСТАТ/ЕИК № _______________________, със седалище _____________________
и адрес на управление ______________________________________________________(1)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
С договор № ............ от .........г. съм наемател на обект – общинска собственост,
представляващ ........................... със срок на договора до ...........г.
Имам намерение да кандидатствам по мярка :......................................
............................................................................................................................................, към
Стратегията за местно развитие за територията на Община Исперих с краен срок за
подаване на проектно предложение в СНЦ “МИГ Исперих” ............................г.

Инвестиционното ми намерение е:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
За да отговоря на изискванията на мярката желая да се възползвам от разпоредбата на чл.
18, ал. 4, т. 2 за удължаване срока на наема на ползването от фирмата ми помещение, като
с АНЕКС към договора, срокът бъде удължен до .................г.
Известно ми е, че съгласно чл. 18, ал. 4 т. 3 ако проектът ми не бъде одобрен за
финансиране, АНЕКСА към договора за наем по чл. 18, ал. 4, т. 1 прекратява своето
действие.
Прилагам Декларация по чл. 18, ал. 4, т. 2 от Наредба № 5 на Община Исперих
С уважение,
...................................................................
/име, подпис/

Дата: .............

Образец на декларация по чл. 18, ал. 4, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 18, ал. 4, т. 2 от Наредба № 5 на Община Исперих
Долуподписаният /-ната/
___________

(собствено

_________________

_____

_______________________________________________,
бащино

фамилно име)

, притежаващ/а лична карта/паспорт № ________________,

ЕГН
издадена на

(дата на издаване)

от

МВР гр.

_________, в качеството

(място на издаване)

си на _____________________________________________________________________,

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява.)

представляващ _____________________________________________________________,
(наименование на ползвателя)

с БУЛСТАТ/ЕИК № _______________________, със седалище _____________________
и адрес на управление ______________________________________________________(1)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Представляваната от мен фирма е кандидат за подпомагане по мярка ................
/....................... към Стратиятта за местно развитие за територияна на Община Испрерих в
процедура за кандидатстване: ....../................
2. Се задължавам да представя легитимен документ, издаден от МИГ Исперих за
проект с наименование: ................................,в пет дневен срок след депозирането му в МИГ
Исперих .
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248 а и чл. 313 от Наказателния
кодекс за деклариране на неверни данни.
Дата: .............
/име, подпис/

РЕШЕНИЕ
№68
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Приема годишния счетоводен отчет на ЕООД “ Общинска аптека” гр.Исперих за 2011г.
2. Загубата в размер на 11846.00 лв. да бъде внесена за сметка на фонд резервен.
3. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 от ТЗ, чл. 6 от
Наредба № 10 на ОбС – Исперих за упражняване правата на общината върху
общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 8 от учредителният акт на
„Общинска аптека” ЕООД
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1.
Възлага на Управителя на Общинско дружество „Общинска аптека” ЕООД да
прекрати договорните отношения между Общинско дружество „Общинска аптека” ЕООД
и д-р Муртаза Хюсеинов Моканов с еднодневно предизвестие за прекратяване.
2.
Определя г-жа Джанан Мустафа Родоплу за Прокурист на Общинско дружество
„Общинска аптека”ЕООД, седалище и адрес на управление област Разград, общ. Исперих,
гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 41.
3.
Възлага на Управителя на Общинско дружество „Общинска аптека” ЕООД да
сключи договор за търговско управление с г-жа Джанан Мустафа Родоплу със всички
права по чл. 21 и чл. 22 от ТЗ.
4.
Възлага на г-жа Джанан Мустафа Родоплу да подаде заявление за вписване на
промени в обстоятелства в Общинско дружество „Общинска аптека” ЕООД в Агенцията
по вписванията – Разград.
5.
Определя възнаграждение на Прокуриста в размер на 4 /четири / минимални
работни заплати.
6.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№70
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Приема отчета за финансово-икономическото и имуществено състояние на “
МБАЛ-Исперих” ЕООД гр. Исперих за финансовата 2011г.
2. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№71
Във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. Иван Рилски – Разград” АД и на
основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Упълномощава Д-р Муртаза Хюсеинов Моканов да представлява Общински
съвет – Исперих в Общото събрание на „СВ. Иван Рилски – Разград” АД гр. Разград.
2. Упълномощава Д-р Муртаза Хюсеинов Моканов да гласува по приетия дневен
ред, в полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба
в РБ, както следва:
По точка 1 - Доклад на съвета на директорите за дейността на акционерното
дружество през 2011 год. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на акционерното дружество
през 2011 год. – ЗА ПРИМАНЕ НА ДОКЛАДА на съвета на Директорите.
По точка 2 - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2011 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител - проект на Решение:
Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2011 год., заверен от дипломиран експерт-счетоводител. - ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.,
По точка 3 - Разпределение печалбата на дружеството за 2011год. - проект на
Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2011година. - ЗА разпределяне на печалбата за 2011г.
По точка 4 - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите
за дейността им през 2011 год. - проект на Решение: Общото събрание освобождава
от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011 год. –
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност членовете на Съвета на Директорите за
дейността им през 2011 год.
По точка 5 - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 год.- проект на
Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2012 год. – ЗА избиране и назначаване на
дипломиран експерт – счетоводител за 2012г.

По точка 6 - Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на
Директорите. – ЗА приемане на предложената промяна в състава на Съвета на
Директорите.
По точка 7 – Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението; проект на РешениеОбщото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде
в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават
въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт. - ЗА одобряване предложеното
възнаграждение.
По точка 8 - Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
- ПРОТИВ приемане предложената промяна в капитала на дружеството.
По точка 9 – Промяна в устава на дружеството - проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.
- ПРОТИВ приемане предложената промяна в устава на дружеството.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№72
С цел предоставяне на възможност за отдаване под наем на незастроени имоти –
общинска собственост за кандидатстване по европейски програми
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.14, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост и
чл.5 от Наредба № 16 на ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да бъдат отдадени под наем за срок от 6 (шест) години след провеждане на
публично оповестен търг с явно наддаване следните имоти - общинска собственост, както
следва:
1. Незастроен поземлен имот № 46913.120.384 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста осемдесет и четири) с начин
на трайно ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и с начин на трайно
предназначение УРБАНИЗИРАНА с обща площ 1 068 (хиляда шестдесет и осем) кв.м,
при граници на имота: имоти с № 46913.120.390; 46913.120.648; 46913.120.56;
46913.120.385; 46913.120.57 и 46913.120.688 съгласно Акт за общинска собственост №

4607 от 18.04.2012год. при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 25, 63
(двадесет и пет лева шестдесет и три стотинки) лева.
2. Незастроен поземлен имот № 46913.120.58 (четиридесет и шест хиляди деветстотин
и тринадесет точка сто и двадесет точка петдесет и осем) с начин на трайно ползване
НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и с начин на трайно предназначение
УРБАНИЗИРАНА с обща площ 1 251 (хиляда двеста петдесет и един) кв.м, при граници
на имота: имоти с № 46913.120.688; 46913.120.57; 46913.6.46; 46913.6.47 и 46913.120.379
съгласно Акт за общинска собственост № 4628 от 18.04.2012год. при начална годишна
наемна тръжна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева.
3. Незастроен поземлен имот № 46913.120.385 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста осемдесет и пет) с начин на
трайно ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и с начин на трайно
предназначение УРБАНИЗИРАНА с обща площ 365 (триста шестдесет и пет ) кв. м, при
граници на имота: имоти с № 46913.120.57; 46913.120.384; 46913.120.56; 46913.6.845 и
46913.6.45 съгласно Акт за общинска собственост № 5158 от 18.04.2012год. при начална
годишна наемна тръжна цена в размер на 8,76 (осем лева седемдесет и шест стотинки)
лева.
І І. Задължава кмета на община Исперих въз основа на решението на Общински съвет
– Исперих да сключи договори за наем след проведени публично оповестени търгове.
І І І. 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№73
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост; чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се проведе
процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на по-добри условия за стопанисване.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

следните

1.Поземлен имот № 025026 (нула двадесет и пет нула двадесет и шест), с начин
на трайно ползване НИВА с площ 2,386 (две цяло триста осемдесет и шест ) дка,
категория на земята – втора, находящ се в местността «Текешли път -дясно» по плана за
земеразделяне на с. Йонково, община Исперих, област Разград, при граници и съседи на
имота: поземлен имот № 025027 – нива; имот № 025029-полски път; имот № 025025 –нива
и имот № 025033 – пасище,мера , съгласно Акт за частна общинска собственост № 2545
от 20.03.2012 год., вписан в Агенцията по вписванията на 23.03.2012 год., вх.рег.№ 875,
том 4, № 89 при начална продажна тръжна цена в размер на 1 035 (хиляда тридесет и пет

) лева, която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител
с оценка от 21.03.2012год.
Данъчната оценка на имота е 360,76 (триста и шестдесет цяло седемдесет и шест
ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702000677/19.03.2012 год., издадено от сектор
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
2. Поземлен имот № 029244 (нула двадесет и девет двеста четиридесет и
четири), с начин на трайно ползване НИВА с площ 2,667 (две цяло шестстотин шестдесет
и седем ) дка, категория на земята – втора, находящ се в местността «До село» по плана
за земеразделяне на с. Йонково, община Исперих, област Разград, при граници и съседи
на имота: поземлен имот № 029245 – нива; имот № 044002-пасище,мера; имот № 029243 –
нива и имот № 044003 – нива, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2648 от
20.03.2012 год., вписан в Агенцията по вписванията на 23.03.2012 год., вх.рег.№ 874, том
4, № 88 при начална продажна тръжна цена в размер на 1 090 (хиляда и деветдесет) лева,
която е пазарна стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 28.03.2012год.
Данъчната оценка на имота е 515,26 (петстотин и петнадесет цяло двадесет и шест
ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702000678/19.03.2012 год., издадено от сектор
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
3. Поземлен имот № 034258 (нула тридесет и четири двадесет и пет нула
двадесет и шест), с начин на трайно ползване НИВА с площ 2,625 (две цяло шестстотин
двадесет и пет ) дка, категория на земята – трета, находящ се в местността «До село» по
плана за земеразделяне на с. Йонково, община Исперих, област Разград, при граници и
съседи на имота: поземлен имот № 034482 – нива; имот № 019167-полски път; имот №
000141 – полски път и имот № 000032 – индив.застрояване, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 2670 от 20.03.2012 год., вписан в Агенцията по вписванията на
23.03.2012 год., вх.рег.№ 879, том 4, № 93 при начална продажна тръжна цена в размер на
1 054 (хиляда петдесет и четири ) лева, която е пазарна стойност на имота, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2012год.
Данъчната оценка на имота е 482,34 (четиристотин осемдесет и две цяло тридесет и
четири ст.) лева, съгласно удостоверение № 6702000679/19.03.2012 год., издадено от
сектор «Местни данъци и такси» при община Исперих.
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. 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 Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№74
С цел Осигуряване на висшите интереси на детето, зачитане и уважение личността
на детето, отглеждане на детето в семейна среда, създаване на устойчиви механизми за
повишаване качеството на грижите и услугите за децата и на основание чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.Приема отчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила
на детето за 2011г.
2.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 г., която е неразделна
част от решението.
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 обяваването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

