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

ПРОТОКОЛ №31 /30.08.2013 г
РЕШЕНИЕ

№ 240
На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал.2 от Закона за Общинските
бюджети, Общински съвет Исперих,
РЕШИ :
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2013г.в размер на 8 321 333лв.
в това число:
за държавни дейности
5 136 616 лв.
за общински дейности
3 184 717 лв.
2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2013г. в размер на 6 035 227лв.
в това число
за държавни дейности
3 733 181 лв.
за общински дейности
2 146 041 лв.
за дофинансиране
156 005 лв.
3. Приема разходите за капиталови вложения към 30.06.2013 г. в размер на
в това число:
за държавни дейности
за общински дейности
4. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет в размер на
5. Приема разходите за представителни цели на Кмета на Община Исперих
и Кметовете на кметства в размер на
6.Приема разходите за награди
7.Приема разходи за обезщетения и помощи
8.Приема разходите за спортни клубове
9.Приема разходите за религиозни храмове
10.Приема отчета на приходите по фонд “Приватизация”
11.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2013 г.
12.Приема приходите по извънбюджетна сметка за получаване, разходване
и отчитане на средства от определени европейски фондове 7443
13.Приема разходите по извънбюджетна сметка за получаване, разходване
и отчитане на средства от определени европейски фондове 7443
14.Приема остатъка по набирателна сметка
15.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
от Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013г.
16.Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
от Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2013 г.до 30.06.2013 г.
17.Приема отчета на разплатените просрочени задължения към 30.06.2013 г.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния

231 526 лв.
70 639 лв.
160 887 лв.
3 259 лв.
17 072 лв.
0 лв.
10 540 лв.
17 000 лв.
1 120 лв.
384 лв.
8 726 935 лв.
1 873 394 лв.
333 707 лв.
375.21 лв.
0.00 лв.

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.

РЕШЕНИЕ

№ 241
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските
бюджети и чл.41 от Наредба № 12 за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Актуализира бюджета на Община Исперих за 2013 г. както следва:
1.1.По приходната част .................................................................................. 15 694 730 лв.
1.1.1. приходи с държавен характер................................................................... 8 454 346 лв.
1.1.2. приходи с общински характер ................................................................. 7 240 384 лв.
1.2.По разходната част /съгласно Приложения 1-11 /.................................. 15 694 730 лв
1.2.1 разходи за дейности държавна отговорност .......................................... 8 454 346 лв.
1.2.2. разходи за дейности общинска отговорност ......................................... 6 604 279 лв.
в т.ч. разходи :
- за подпомагане на социално слаби семейства ......................................... 25 000 лв.
(до 200 лв. на семейство), след писмено становище на постоянната
комисия по "Социални дейности и здравеопазване"
- за посрещане на гости и представителни................................................... 45 000 лв.
в т.ч. 15 000 лв. за председателя на Общински съвет – Исперих,
пo 300 лв. за кметовете на населените места
и 23 100 лв. за кмета на Община Исперих.
- Намалява резервираните кредити в дейност 998 “Резерв”, § 9700 ........ – 40 596 лв.
1.2.3 разходи за дофинансиране на дейности държавна отговорност ........... 636 105 лв.
2. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2013г.
/ съгласно Приложения №12 и 13 / ............................................................... 2 256 999 лв.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 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.
РЕШЕНИЕ

№ 242
Във връзка с провеждане на извънредно 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 Еленка Бонева Симеонова – Прокурист в „МБАЛ - Исперих”
ЕООД гр. Исперих, да представлява Общински съвет Исперих в извънредното общото
събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. ИВАН РИЛСКИ” –
Разград „ АД, гр. Разград.
2. Упълномощава Еленка Бонева Симеонова да гласува по приетия дневен ред, в
полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба в
РБ, както сведва:
По точка 1 –Промяна в състава на съвета на директорите
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна
в състава на съвета на директорите. – гласува „ЗА”
По точка 2 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите
проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на
новоизбрания съвет на директорите – гласува „ЗА”
По точка 3 - Определяне възнаграждението 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.„ЗА”
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

№ 243
Във връзка с осъществяване на традиционни връзки и взаимен интерес за разширяване
на двустранното сътрудничество между в гр. Ливни, Орловска област, Руска федерация

и гр. Исперих, обл. Разград, Репудлика България и на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2
от ЗМСМА и чл.45 от НСКСЧ
Р Е Ш И:
1. Приема Доклада на Председателя на Общински съвет - Исперих за
проведената среща в гр. Ливни, Орловска област, Руска федерация на 04.08.2013г.
2. Упълномощава г-жа Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих
да представлява Община Исперих при осъществяване на двустранното търговско –
икономическо, научно-техническо, хуманитарно и културно сътрудничество между
град Ливни и гр. Исперих съгласно протокол за намерение от 04.08.2013г.
3. Настоящето решение да се връчи на г-жа Айджан Бейтула – Заместник кмет
на Община Исперих за изпълнение.
4. Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването
му пред административен съд Разград по реда на административно-процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 244
На основание чл.63, ал.3, от Закона за лечебните заведения, чл.2, чл.3, чл.4, чл. 5, чл.6
от Наредба №9 от 26.06.2000г. , За условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ РЕШИ:
І.ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих”
ЕООД,
гр. Исперих. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното
заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000г.
За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения, а именно:
1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по
медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;
2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог,
или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен
"магистър" по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна
специалност;
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
Кандидатите е необходимо да представят следните документи: Диплом за
завършено образование, документ за придобита специалност, документ удостоверяващ
трудовият им стаж, Удостоверение за съдимост, автобиография. Информация относно

темите предмет на събеседването може да се получи от Община Исперих, канцелария
на ОбС-Исперих, в тридневен срок от датата на публикуване на Решението на
Общински съвет Исперих за откриване на конкурс за възлагане управлението на
„МБАЛ Исперих” ЕООД, гр. Исперих. Конкурсът да се проведе в първия работен ден,
след изтичане на 30 дена, считано от датата на публикуване на Решението, в
заседателната зала на Общински съвет Исперих от 10:00 часа.
ІІ. Обявеният конкурс да се проведе на три етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;
3. Събеседване с кандидатите.
ІІІ.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ назначава комисия за организиране и
провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих в състав:
Председател: Айджан Бейтула - заместник кмет на Община Исперих
Секретар д-р Ася Генева – директор на РЗИ - Разград;
Членове:
1. д-р Иван Василев Гайдаров – анестезиолог-реаниматор.
2. адв. Даниел Димитров Йорданов – общински съветник;
3. д-р Самедин Салим Сабит – общински съветник;
4. Виолета Иванова Тодорова – общински съветник
5. Айдън Исмаил Хюсеин – общински съветник
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката и провеждането
на конкурса; изготви и предостави на кандидатите информация относно темите предмет на събеседването; да разглежда постъпилите заявления, да оцени разработката
по чл.2, ал.2, т.2 и да проведе събеседването с кандидатите; да предложи за одобрение
от ОбС Исперих кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите
участници.
Определя възнаграждение на членовете на комисията както следва:
Председател - 30.00 лв., Членове - 30.00 лв.
ІV. Решението да се публикува
всекидневник.

в един централен и един местен

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването му пред
административен съд Разград по реда на административно-процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 245
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните
нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за
качество на водоснабдителните и канализационните услуги
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Исперих изразява положително становище по предоставения
от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, Бизнес план за развитие през
периода 2014 – 2018 година.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването
му пред административен съд Разград по реда на административно-процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 246
С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за тяхното
закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при община Исперих за 2013 год., както следва:
1. В раздел „Продажба на земеделски земи”:
№
Населено място
№ на имота
Площ на имота Прод.цена
в дка
1
с.Къпиновци
000176
0,756
604,80
2
с.Къпиновци
000178
0,393
314,40
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването
му пред административен съд Разград по реда на административно-процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 247
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост; чл.5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих 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;
- изпълнение на Годишната програма за 2013 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
1.Поземлен имот № 022003 (нула двадесет и две нула нула три ) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 2,581 (две цяло петстотин осемдесет и един ) дка.,
находящ се в землището на с.Делчево , община Исперих, при граници и съседи: имот №
022002; имот № 014040 и имот №022001, съгласно Акт за частна общинска собственост
№ 5584 от 31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№
2608, том 10, № 89. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в
размер на 2 323,00 (две хиляди триста двадесет и три лева) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.08.2013 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 398,40 (триста деветдесет и осем) лева
и
40
стотинки,
съгласно
Удостоверение
за
данъчна
оценка
№
6702001837/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
2.Поземлен имот № 020012 (нула двадесет нула дванадесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 2,518 (две цяло петстотин и осемнадесет ) дка., находящ се в
землището на с.Печеница, местност „Кармелик”, община Исперих, категория на земята
V (пета) при граници и съседи: имот № 000046; имот № 020011 и имот № 000060,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5580 от 31.07.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 2612, том 10, № 93. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 266,00 (две хиляди двеста
шестдесет и шест) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 14.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 259,10 (двеста петдесет и девет лева и
десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702001833/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот № 023014 (нула двадесет и три нула четиринадесет) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 2,696 (две цяло шестстотин деветдесет и шест ) дка.,
находящ се в землището на с.Печеница, местност „Караачкулак”, община Исперих,
категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 023016; имот № 000053;
имот №023012 и имот № 000057, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5581
от 31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 2610,
том 10, № 91. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 2426,00 (две хиляди четиристотин двадесет и шест) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 317,00 (триста и седемнадесет лева)
лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001834/17.07.2013год. на
отдел МДТ при община Исперих.

4. Поземлен имот № 015008 (нула петнадесет нула нула осем) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 3,698 (три цяло шестстотин деветдесет и осем ) дка.,
находящ се в землището на гр.Исперих, местност „Мезар къшла”, община Исперих,
категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 015020; имот № 015017;
имот №015007 и имот № 015005, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5583
от 31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 2609,
том 10, № 90. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 3 731,00 (три хиляди седемстотин тридесет и един) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 679,70 (шестстотин седемдесет и девет
лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001830/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
5. Поземлен имот № 015007 (нула петнадесет нула нула седем) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 8,333 (осем цяло триста тридесет и три ) дка., находящ
се в землището на гр.Исперих, местност „Мезар къшла”, община Исперих, категория на
земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 015018; имот № 015017; имот
№015008; имот № 015005; имот №015006 и имот №000188, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5582 от 31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
07.08.2013год., рег.№ 2611, том 10, № 92. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 8 331,00 (осем хиляди триста тридесет и един) лева,
която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
14.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1531,20 (хиляда петстотин тридесет и
един лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001831/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
6. Поземлен имот № 020023 (нула двадесет нула двадесет и три) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 2,001 (две цяло и един ) дка., находящ се в землището
на с.Бърдоква, местност „Ясак”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при
граници и съседи: имот № 020033; имот № 020021; имот №020022; имот № 000006 и
имот №020024, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5280 от
18.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 19.02.2013год., рег.№ 484, том 2,
№ 86. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 819,00 (хиляда осемстотин и деветнадесет ) лева, която е пазарната цена, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 01.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 308,90 (триста и осем лева и
деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702001838/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
7. Поземлен имот № 037608 (нула тридесет и седем шестстотин и осем) с начин
на трайно ползване НИВА с площ 5,268 (пет цяло двеста шестдесет и осем ) дка.,
находящ се в землището на с.Йонково, местност „До село”, община Исперих, категория
на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 037609; имот № 037607; имот
№005086; имот № 037605 и имот №000064, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 4937 от 30.06.2011год., вписан в Агенцията по вписванията на
22.08.2011год., рег.№ 2405, том 8, № 38. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 4 789,00 (четири хиляди седемстотин осемдесет и

девет ) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 01.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 890,60 (осемстотин и деветдесет лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702001835/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
8. Поземлен имот № 018450 (нула осемнадесет четиристотин и петдесет) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 2,901 (две цяло деветстотин и един ) дка.,
находящ се в землището на с.Драгомъж, местност „До село север”, община Исперих,
категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 018449; имот № 000052;
имот №000046 и имот №019017, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5585
от 31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 2607,
том 10, № 88. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 2 611,00 (две хиляди шестстотин и единадесет) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 447,80 (четиристотин четиридесет и
седем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001906/25.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
9. Поземлен имот № 018440 (нула осемнадесет четиристотин и четиридесет) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 3,600 (три цяло и шестстотин ) дка., находящ
се в землището на с.Драгомъж, местност „До село север”, община Исперих, категория
на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 018435; имот № 018439; имот
№018443; имот №018447; имот №018446; имот №018445; имот №000001 и имот
№019017, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5180 от 02.10.2012год.,
вписан в Агенцията по вписванията на 03.10.2012год., рег.№ 3035, том 12, № 139.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 240,00
(три хиляди двеста и четиридесет) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 608,60 (шестстотин и осем лева и
шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702001903/25.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
10. Поземлен имот № 018435 (нула осемнадесет четиристотин тридесет и пет) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 16,314 (шестнадесет цяло триста и
четиринадесет ) дка., находящ се в землището на с.Драгомъж, местност „До село
север”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот №
018439; имот № 018437; имот №018436; имот №018002; имот №018440; имот
№019017 и имот №000001, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5181 от
02.10.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на 03.10.2012год., рег.№ 3038, том
12, № 142. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
14 700,00 (четиринадесет хиляди и седемстотин) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 01.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 757,90 (две хиляди седемстотин
петдесет и седем лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702001902/25.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.

11. Поземлен имот № 018444 (нула осемнадесет четиристотин четиридесет и
четири) с начин на трайно ползване НИВА с площ 7,978 (седем цяло деветстотин
седемдесет и осем ) дка., находящ се в землището на с.Драгомъж, местност „До село
север”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот №
018449; имот № 018443; имот №018001; имот №018445; имот №018446; имот
№000001; имот №019017 и имот №017001, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5182 от 02.10.2012год., вписан в Агенцията по вписванията на
03.10.2012год., рег.№ 3037, том 12, № 141. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 7 180,00 (седем хиляди сто и осемдесет) лева, която
е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
01.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1348,70 (хиляда триста четиридесет и
осем лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001905/25.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
12. Поземлен имот № 019015 (нула деветнадесет нула петнадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 6,329 (шест цяло триста двадесет и девет ) дка.,
находящ се в землището на с.Драгомъж, местност „Кумлук”, община Исперих,
категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 004001; имот № 019016;
имот №019014; имот №020005; имот №020004; имот №020003 и имот №003001,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5586 от 31.07.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 2606, том 10, № 87. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 5 696,00 (пет хиляди
шестстотин деветдесет и шест) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 13.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 976,90 (деветстотин седемдесет и шест
лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001907/25.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
13. Поземлен имот № 019016 (нула деветнадесет нула шестнадесет) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 2,207 (две цяло двеста и седем ) дка., находящ се в
землището на с.Драгомъж, местност „Кумлук”, община Исперих, категория на земята
ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 019017; имот № 019014; имот №019015;
имот №004001 и имот №004005, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5587
от 31.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 07.08.2013год., рег.№ 2605,
том 10, № 86. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 1 987,00 (хиляда деветстотин осемдесет и седем) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 13.08.2013год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 340,70 (триста и четиридесет лева и
седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702001908/25.07.2013год. на отдел МДТ 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. 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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 248
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост чл. 5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих с цел:
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински
имоти;
-създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета;
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:
Поземлен имот ІІ-1978(римско две тире хиляда деветстотин седемдесет и осем )
в квартал 56 (петдесет и шест ) с начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО с площ
1189 ( хиляда сто осемдесет и девет ) кв.м., ведно с построената в него самостоятелна
масивна пететажна сграда ОБЩЕЖИТИЕ със застроена площ 516 (петстотин и
шестнадесет ) кв.м. находящ се в гр.Исперих, ул. ,,Арда” №13, община Исперих, област
Разград, при граници и съседи: север- ул. ,,Бузлуджа” юг – УПИ І, изток – ул.,,Арда”,
запад – УПИ І, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5438/15.05.2013 г.,
вписан в Агенцията по вписванията на 16.05.2013 г., вх.рег.№1780, том.7, №53 и Акт за
поправка №5588/29.08.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията на 29.08.2013 г.,
вх.рег.№2818, том 11, №53.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 229 229,00 (двеста
двадесет и девет хиляди двеста двадесет и девет )лева без включен ДДС, която е
пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
14.08.2013 год.
Данъчната оценка на имота е 185 690,00(сто и осемдесет и пет хиляди
шестстотин и деветдесет лева ) лева, съгласно удостоверение № 6702002280/29.08.2013
год., издадено от звено ,,Местни данъци и такси” при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих
да 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

№ 249
С цел кандидатстване на Община Исперих по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: ”Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.2. „Социални
услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”
Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални
услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12 и на основание 21, ал.1,
т.23 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с т.3.1. от Изисквания за кандидатстване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с Проект „Интеграция
на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община
Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.,
Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални
услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.
2. Декларира, че Община Исперих поема ангажимент за създаване и
функциониране на:
 Един брой социална услуга-резидентен тип „Център за настаняване от
семеен тип” с капацитет 14 места, от които 12 места за деца, изведени
от специализираните институции и 2 места за спешно настаняване от
общността;
 Един брой социална услуга в общността „Дневен център за деца с
увреждания” с капацитет 48 места, от които 2 групи по 12 места за
предоставяне на дневни грижи и 24 места за почасови услуги,
в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в
изграждащата се социална инфраструктура по Проект „Изграждане на социална
инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на Община
Исперих”, финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г., мярка 321.
1. Декларира, че социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип” и
„Дневен център за деца с увреждания” ще бъдат поддържани минимум 5 години след
създаването им.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да изготви необходимата
документация в съответствие с Изисквания за кандидатстване и да кандидатства с
проект.
3. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и

Областния управител на Област Разград в 7-дневен 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

№ 250
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №
000 121 – Землище с. 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 № 000 121 – Землище
с. Йонково, общ. Исперих, обл. Разград .
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

№ 251
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП– парцеларен план на обект
“Път RAZ 2048 /III-702 с. Пристое – с. Белинци/с. Духовец – граница Община
Исперих – община Каолиново – участък от км. 0+000 до км. 1+495” на и на
основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП– парцеларен план на обект “Път
RAZ 2048 /III-702 с. Пристое – с. Белинци/с. Духовец – граница Община Исперих –
община Каолиново – участък от км. 0+000 до км. 1+495
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

№ 252
С цел отстраняване на допуснатите пропуски в Решение №233 от 18.07.2013 г.
на ОбС – Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.4 от Договора за
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/001

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Упълномощава Кмета на Община Исперих – Бейсим Басри Шукри да издаде
запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на
регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално
развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, платим на
предявяване до 20.04.2015 г., който обезпечава пълния размер на авансовото плащане
по договор № BG161PO001/3.2-03/2012/001 от 20.02.2013 г. в размер на 160 208,55 лв. /сто
и шестдесет хиляди двеста и осем лева и петдесет и пет ст./, представляващи 35 % от
максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ.
2.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих –
Бейсим Басри Шукри 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

№ 253
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Награждава Пенчо Дочев – европейски шампион по сумо – с плакет,
грамота и парична награда в размер на 1 000 лв. за постигнати резултати на
Европейския шампионат по сумо.
2. Награждава Мехмед Зейти Фераим с плакет, грамота и парична награда
в размер на 1 000 лв. за постигнати резултати на Световно първенство по борба.
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

№ 254
С цел кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по
Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г. и на основание
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
по Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.
2. Предназначението на сградите, обект на финансиране по проекта, няма да
бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите
по проекта
3. 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

№255
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал.1, т.3 от Търговският закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за финансово – икономическото състояние на
Общинско дружество „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих за периода 01.01.2013г. до
31.07.2013г.
2. Предоставя финансови средстав на Общинско дружество „МБАЛ –
Исперих” ЕООД гр. Исперих в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) планирани в
Бюджет 2013г. на Община Исперих за обезпечаване на болнична помощ.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел спешното обслужване на
просрочени задължения с падеж август – септември 2013г. допуска предварително
изпълнение на точка 2 от настоящото решение.
4. Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на
областен Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването
му пред административен съд Разград по реда на административно-процесуалния
кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

