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

ПРОТОКОЛ №28 /28.05.2013 г
РЕШЕНИЕ № 204:
Във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград „ АД,
гр. Разград 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 Лиляна Петрова Петрова – Управител на „МБАЛ Исперих”
ЕООД гр. Исперих, да представлява Общински съвет Исперих в Общото
събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН
РИЛСКИ” – Разград „ АД, гр. Разград.
2. Упълномощава д-р Лиляна Петрова Петрова да гласува по приетия дневен ред,
в полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на нормативната
уредба в РБ, както сведва:
По точка 1 -Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2012г. – „ЗА” приемане на доклада на
съвета на директорите.
По точка 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2012г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител – „ЗА”
одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
По точка 3 - Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2012г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение загубата на
дружеството за 2012г. да бъде покрита със средства от фонд „Резервен”.- „ЗА”
загубата на дружеството за 2012г. да бъде покрита със средства от фонд „Резервен”
По точка 4 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2012 г.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
– „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2012г.

По точка 5 – Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013г.
проект на Решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава
предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2013г. - „ЗА” избиране и
назначаване на предложения дипломиран експрет – счетоводител за 2013г.
По точка 6 – Промяна в състава на съвета на директорите.
проекто Решение: - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в
състава на съвета на директорите. – „ПРОТИВ” приемане 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 Решение: Общото 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 работни 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 управление на лечебно заведение по
Закона за лечебните заведения, като членове на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите
когато 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
№ 205

Предвид необходимостта от разработване на ОУП за терититорията на община
Исперих на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 от ЗУТ, във връзка с
§ 123 ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ
Общински съвет РЕШИ :

1.Възлага на Кмета на Община Исперих да се изработи проект на ОУП за
терититорията на община Исперих, придружен от задание на основание чл. 125 ал. 1 от
ЗУТ.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 206

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 000121,
ЕКАТТЕ 34103 - Землище Йонково общ. Исперих, обл. Разград, и на основание чл.
21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 000121, ЕКАТТЕ
34103 - Землище Йонково, общ. Исперих
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 207

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба № 24/ 29.07.2008г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Актуализира Програма за реализиране на Плана за развитие на Община
Исперих за периода 2007-2013г. като към Приоритет ІІ. Повишаване качеството на
живот на населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот,
Цел. 2.3.Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси,
Подцел 2.3.3.Подобряване на състоянието на градската среда, спортната
инфраструктура, зони за отдих на населението на общината и обредни места допълва
т.2.3.3.17.Основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) и подобряване
на прилежащите пространства на църквите „Св. св. Кирил и Методий” гр. Исперих,
„Св. Архангел Михаил” с. Голям Поровец и „Св. Параскева” с. Райнино. За отговорна
институция определя църковните настоятелства, за необходими средства планира
сумата от 2 000 000лв., а за източник на финансиране – фондовете на Европейския съюз
(ПРСР).

2. Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен Съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 208

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба № 24/ 29.07.2008г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите „Основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) и
подобряване на прилежащите пространства на църквите „Св. св. Кирил и Методий” гр.
Исперих, „Св. Архангел Михаил” с. Голям Поровец и „Св. Параскева” с. Райнино
съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на
общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел. 2.3.Опазване на
околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, Подцел
2.3.3.Подобряване на състоянието на градската среда, спортната инфраструктура, зони
за отдих на населението на общината и обредни места, т.2.3.3.17. от Програмата за
реализиране на План за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г.
2. Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен Съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 209

Предвид необходимостта от одобряване на изменението на Подробния
устройствен план – план за регулация на с. Бърдоква и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява изменението на Подробния устройствен план – план за регулация на
с. Бърдоква, община Исперих в цифров и графичен вид.
2. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му и да се обнародва в
Държавен вестник.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването му пред Административен Съд - гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 210

Предвид необходимостта от одобряване на изменението на Подробния
устройствен план – план за регулация на с. Старо селище и на основание чл. 21, ал. 1, т.
11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява изменението на Подробния устройствен план – план за регулация на
с. Старо селище, община Исперих в цифров и графичен вид.
2. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му и да се обнародва в
Държавен вестник.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването му пред Административен Съд - гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 211

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №№
15953.41.2 и 15953.41.3, местност “Пюслемето” - Землище с. Г. Поровец, и на
основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №№ 15953.41.2 и
15953.41.3, местност “Пюслемето” - Землище с. Г. Поровец.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 212

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – парцеларен план на
Водопровод, захранващ, поземл. имот № 000 127, ЕКАТТЕ 32874, по плана на
Землище гр. Исперих и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1
от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – парцеларен план на Водопровод, захранващ,
поземл. имот № 000 127, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Землище гр. Исперих

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 213

Предвид необходимостта от определяне на площадка (трасе) на елементите на
техническата инфраструтура, захранващи поземлен имот № 045 412, ЕКАТТЕ 32874
местността “Кършията” – Землище гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, чл. 109 ал. 2 от ЗУТ (приложим до 31.12.2015 год.), чл. 18 от ЗОЗЗ и чл. 30 ал.
3 от ППЗОЗЗ
Общински съвет - Исперих
РЕШИ :
1. Одобрява площадка на елементите на техническата инфраструтура до
поземлен имот № 045 412, ЕКАТТЕ 32874 местността “Кършията” – Землище гр.
Исперих, преминаващи през през поземлени имоти№ 000081 (път IV клас - ул. “Д.
Чинтулов”), № 000137 (път III клас), № 045363 (дерета, оврази и ями), явяващи се
публична общинска собственост, № 045413 (изоставена нива, явяващ се собственост
на Нуртен Хюсеин Али)
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 214

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
2012г.
2. Загубата в размер на 10 766 лева да бъде отнесена за сметка на резерва на
дружеството .
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
№ 215

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 финансов отчет на “Лудогорска слава” ЕООД гр.Исперих за 2012г.
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 Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 216

На основание чл.147,ал.2 от ТЗ, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.5 от Наредба
№10 на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Удължава срока на Договора за управление на „Лудогорска слава” ЕООД
гр.Исперих подписан между Кмета на общината и Дауд Себайдин Ибрям до
провеждане на конкурс.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи допълнително споразумение с
Дауд Себайдин Ибрям , с което да удължи срока на договора за управление на
„Лудогорска слава” ЕООД гр. Исперих от 01.05.2013г. до провеждане на конкурс.
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
№ 217

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 състояние на “ МБАЛ-Исперих”
ЕООД гр. Исперих за финансовата 2012г.
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
№ 218

С оглед на това, че г-жа Невин Скендер е отказала да предаде находящата се в
бившия и кабинет служебна документация на комисия назначена със Заповед
№587/21.05.2013г. на Бейсим Руфад Расим - заместник Кмет на Община Исперих,
заместващ кмета на Община Исперих, съгласно Решение №203 по протокол№27 от
15.05.2013г. от заседание на Общински съвет Исперих, с цел Осигуряване на достъп до
служебна документация на Община Исперих находяща се в бившия кабинет на г-жа
Невин Скендер и на основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Общински съвет Исперих Възлага на Бейсим Руфад Расим - заместник Кмет
на Община Исперих, заместващ кмета на Община Исперих, съгласно Решение №203 по
протокол №26 от 15.05.2013г. от заседание на Общински съвет Исперих:
1. Да назначи комисия, която с цел осигуряване на достъп до служебна
документация на Община Исперих находяща се в бившия кабинет на г-жа Невин
Скендер да влезе в бившия кабинет на Невин Скендер – бивш зам. кмет на Община
Исперих. В състава на комисията да бъдат включени следните общински съветници и
служители на Общинска администрация - Исперих:
Председател: Янка Георгиева Митева – директор на дирекция «Икономическо
развитие и финанси», при общинска администрация Исперих;
и членове:
Хамди Нурула Нурула – Общински съветник в ОбС – Исперих;
Мариан Костов Топалов - Общински съветник в ОбС – Исперих;
Атанас Дочев Петков - Общински съветник в ОбС – Исперих;
Айлин Джеват Шукриева – началник отдел «АПООП», при общинска
администрация Исперих;
Айджан Ахмед Бейтула - гл. експерт инфраструктурни проекти, при общинска
администрация Исперих;
Елис Салим – мл. Експерт „ОП”, при общинска администрация Исперих.
2. Комисията да извърши опис и приемане на цялата налична в бившия кабинет
на Невин Скендер документация, касаеща дейността на Общинска администрация. В
хода на описа комисията да обърне особено внимание на документацията по проект
«Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих», като се спазят изискванията на
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.

3. Описаната документация да се предаде на Севим Адем – Секретар на Община
Исперих
4. С оглед на създалата се ситуация и освобождаването на Невин Скендер от
длъжността заместник кмет на Община Исперих Да се отмени Заповед № 717 от
05.07.2012г. на кмета на общината за определяне на длъжностно лице, отговарящо за
подготовката, провеждането и изпълнението на процедури по закона за обществените
поръчки при реализиране на проект «Интегриран проект за водния цикъл на гр.
Исперих».
ІІ. На основание чл.60, ал.1, от АПК с цел да се защитят обществени интереси,
относно реализиране на проект «Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих», и
да не се допусне неспазване на срокове предвидени в ЗОП, което би довело до
значителни вреди /имуществени и неимуществени / за населението на Община
Исперих, чрез налагане на сериозни финнасови корекции по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ Договор №BG161PO005/10/1.11/02/16, по процедура
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.“, Общински съвет Исперих допуска
предварително изпълнение на настоящите решения.
ІІІ. На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 пред Административен съд Разград,
в четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.
РЕШЕНИЕ
№219
Поради прекратяване на трудовите отношения между Община Исперих и
Невин Мехмед Скендер със заповед № 13/16.05.2013г. на Кмета на Община Исперих и на основание чл.21,
ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 и във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 46, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.20, ал.1, т.5 от
Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища при община Исперих и раздел
VІІ, т. 1, предложение 5 от Договор № 148/03.07.2012г. за наем на помещение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Исперих да прекрати наемните
отношения с Невин Мехмед Скендер – наемател по Договор № 148/03.07.2012г. за наем
на помещение считано от 16.05.2013г. при спазване на разпоредбите на ЗОС и
Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища при община Исперих, като
определя срок до 31.05.2013г. за опразване на общинското жилище.
2. Настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Исперих за
изпълнение и на Областния управител на Област Разград.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд
Разград, в четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

