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

ПРОТОКОЛ №32 /18.09.2013 г
РЕШЕНИЕ

№ 256
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Обявява сградата, в която се помещава Народно читалище „Развитие – 1928”
с. Лудогорци, общ. Исперих за обществена сграда с местно, историческо и културно
значение
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел кандидатстване по проект „Ремонтни
работи по сградата на Народно читалище „Развитие – 1928” с. Лудогорци, общ.
Исперих” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ОПРСР за
периода 2007-2013 допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
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

№257
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Обявява сградата, в която се помещава Народно читалище „Съзнание - 1927”,
с. Вазово, общ. Исперих за обществена сграда с местно, историческо и културно
значение
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел кандидатстване по проект „Ремонтни
работи по сградата на Народно читалище „Съзнание - 1927”, с. Вазово, общ.
Исперих по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ОПРСР за
периода 2007-2013 допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
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

№258
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект: „Ремонтни работи по сградата на Народно
читалище „Развитие – 1928” с. Лудогорци, общ. Исперих” за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие” по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските
райони 2007 – 2013 г. съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот
на населението на общината подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.2.
Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура.
Развитие на социалната интеграция и социалните услуги, 2.2.1.Подобряване на
общинския сграден фонд и ремонт на социалната инфраструктура /учебни, здравни,
социални заведения, читалища, Дейност „Култура”, точка 2.2.1.13 от Програмата за
реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел кандидатстване по проект „Ремонтни
работи по сградата на Народно читалище „Развитие – 1928” с. Лудогорци, общ.
Исперих” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ОПРСР за
периода 2007-2013 допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
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

№259
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект: „Ремонтни работи по сградата на Народно
читалище „Съзнание - 1927”, с. Вазово, общ. Исперих” за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие” по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013 г. съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на населението
на общината подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.2. Изграждане на
нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура. Развитие на
социалната интеграция и социалните услуги, 2.2.1.Подобряване на общинския сграден
фонд и ремонт на социалната инфраструктура /учебни, здравни, социални заведения,
читалища, Дейност „Култура”, точка 2.2.1.13 от Програмата за реализиране на
Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г.

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел кандидатстване по проект „Ремонтни
работи по сградата на Народно читалище „Съзнание - 1927”, с. Вазово, общ.
Исперих” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ОПРСР за
периода 2007-2013 допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
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

№260
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС във връзка с §4 от
ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвет Исперих дава съгласие да бъде
учредено безвъзмездно право на ползване на Народно читалище на територията на
Исперих, както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Развитие 1928”, с. Лудогорци, ЕИК 000499756, върху урегулиран поземлен имот VIII-298, в
квартал 34 с начин на трайно ползване – Дом на културата и начин на трайно
предназначение урбанизирана с площ 2 730 кв. м. (две хиляди седемстотин и тридесет
кв.м.), публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост №
5415/11.04.2013г., предназначен за културно просветна дейност в обществена полза,
представляваща: двуетажна масивна сграда със застроена площ 384(триста осемдесет и
четири) кв. м., находящ се в с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Вихрен” №
26. Правото на ползване се прекратява с прекратяването на Читалището, с право да
кандидатства с проект: „Ремонтни работи по сградата на Народно читалище
„Развитие – 1928” с. Лудогорци, общ. Исперих” за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие” по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013 г.
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение, като издаде заповеди и сключи договори.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел кандидатстване по проект „Ремонтни
работи по сградата на Народно читалище „Развитие - 1928” , с. Лудогорци, общ.
Исперих” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ОПРСР за
периода 2007-2013 допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
4. 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 Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ

№261
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС във връзка с §4 от
ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвет Исперих дава съгласие да бъде
учредено безвъзмездно право на ползване на Народно читалище на територията на
Исперих, както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Съзнание
1927”, с. Вазово, ЕИК 000499603, върху поземлен имот №10015.111.446 по
кадастралната карта на с. Вазово, с начин на трайно ползване ЧИТАЛИЩЕ с площ 3
162 (три хиляди сто шестдесет и два) кв.м., Акт за публична общинска собственост №
4671 от 16.08.2010г., предназначен за културно просветна дейност в обществена полза,
ведно с ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА Масивна двуетажна сграда №10015.111.446.1 с
начин на трайно ползване ЧИТАЛИЩЕ, със застроена площ 359,00 (триста педесет и
девет) кв. м. находяща се в с. Вазово, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Здравец” 4.
Правото на ползване се прекратява с прекратяването на Читалището, с право да
кандидатства с проект: „Ремонтни работи по сградата на Народно читалище
„Съзнание - 1927”, с. Вазово, общ. Исперих” за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ пред Държавен фонд „Земеделие” по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение, като издаде заповеди и сключи договори.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК с цел кандидатстване по проект „Ремонтни
работи по сградата на Народно читалище„Съзнание 1927”, с. Вазово, общ.
Исперих” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” ОПРСР за
периода 2007-2013 допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
IV. 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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№262
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Изисквания за кандидатстване по покана
за представяне на проектно предложение чрез процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и
сътрудничество”, Операция: 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа
за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини,
извън градските агломерационни ареали”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Подобряване възможностите за долекуване на населението в Община Исперих

чрез модернизация на „МБАЛ - Исперих” ЕООД” по ОП „Регионално развитие“
2007–2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.
2. Предназначението на сградата/помещенията на „МБАЛ - Исперих” ЕООД, обект
на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5
години след приключване на проекта.
3. „МБАЛ - Исперих” ЕООД няма да бъде закрито за период не по-малък от 5
години след приключване на дейностите по проекта.
4. Ще бъде осигурен собствен принос по проекта в размер до 16 000лева без ДДС,
съответно – 19 200 лeва с ДДС.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7 /седем дневен/ срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

