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

ПРОТОКОЛ №33 /22.10.2013 г
РЕШЕНИЕ

№ 263
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот, № ,
местността “Чуката” – Землище с. М. Поровец, 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 № 46913.9.513,
местността “Чуката” – Землище с. М. Поровец, 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

№ 264
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дейностите по проект „Подобряване сградата на Читалище „Съзнание 1891” с
цел утвърждаване на институцията като културен център на общността” 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, Дейност 2.2.1. Подобряване на общинския сграден
фонд и ремонт на социалната инфраструктура (учебни, здравни, социални заведения,
читалища), точка 2.2.1.15 от Програмата за реализиране на Плана за развитие на
Община Исперих за периода 2007-2013г.
Решението 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 в 14 дневен срок от съобщаването
му пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

РЕШЕНИЕ

№ 265
На основание чл. 21, ал.2, ЗМСМА, чл. 8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната и чл. 6, ал.1, т.2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, Общински съвет Исперих,
РЕШИ:
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01. 07. 2013 до 30.09.2013 г. в размер на – 391,95 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.07.2013 до 30.09.2013 г. в размер на - 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати 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 четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 266
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 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:

1. Допълва Решение № 244 прието с Протокол 31/30.08.2013г. за провеждане на
конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр. Исперих с точка
римско пет(V) със следното съдържание:
„V. Утвърждава Проект на Договор за възлагане управление на Еднолично
търговско дружество с общинско имущество с ограничена отговорност – „МБАЛ
Исперих” ЕООД гр. Исперих.” Приложен в Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.
2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 244 прието с Протокол
31/30.08.2013г.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 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 Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 267
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 3 и
ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства, в размер на 26 821 лв., за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти /1
442 лева/ за съответната дейност, разпределени по училища както следва:
1.1. ОУ “Васил Левски” с.Тодорово -

12 401 лева /44 ученици по 20% от 1 442лв./

1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево - 8 075 лева /28 ученици по 20% от 1 442лв./
1.3. ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци -

1 154 лева /4 ученици по 20% от 1 442лв./

1.4. ОУ “Отец Паисий” с.Подайва -

1 442 лева /5 ученици по 20% от 1 442лв./

1.5. ОУ “Н. Й. Вапцаров” с.Вазово -

3 461 лева /12 ученици по 20% от 1 442 лв./

1.6. Гимназия “Васил Левски” гр. Исперих - 288 лева /1 ученик по 20% от 1 442 лв./
ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 26 821 лева
/двадесет и шест хиляди осемстотин двадесет и един лева/
2. Да бъде направена съответната актуализация на осигурените допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес, при промяна на единните разходни
стандарти.
3. Утвърждава паралелки с брой ученици под минималния норматив за
съответния етап на обучение за учебната 2013/2014 година, както следва:
ОУ “Васил Левски” с.Тодорово
I клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

14 ученици
10 ученици
10 ученици
10 ученици
10 ученици
11 ученици
11 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

13 ученици
15 ученици
12 ученици
13 ученици
13 ученици
13 ученици
13 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
нулев клас
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци
VI клас
VІІІ клас

16 ученици
16 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ “Отец Паисий” с.Подайва
VIIIа клас
VІІІб клас

16 ученици
15 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОУ “Н.Й.Вапцаров” с.Вазово
I клас
ІІ клас
ІІІ клас
VІ клас

12 ученици
12 ученици
14 ученици
16 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

Гимназия “Васил Левски” гр. Исперих
Х клас
17 ученици

маломерна паралелка

ОБЩ БРОЙ МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ: 23 от тях: самостоятелни класове: 23
4. Възлага на кмета на община Исперих
да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 268
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на
финансова помощ № 40/3/3210197 от 19.08.2013г. по мярка 4.1 „Прилагане на

стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект
„Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с
увреждания в УПИ XV, кв.31, гр.Исперих”, сключен между Община Исперих, „Местна
инициативна група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище
и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор Васил Грудев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 212 260,93 лв. (двеста и дванадесет
хиляди двеста и шестдесет лева и деветдесет и три стотинки) за обезпечаване на
110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 40/3/3210197 от 19.08.2013г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект „Център за отдих,
свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в УПИ XV,
кв.31, гр.Исперих”, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна група –
Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 40/3/3210197 от 19.08.2013г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 269
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на
финансова помощ № 40/3/3220209 от 19.08.2013г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за Проект
„Рехабилитация и благоустрояване на градски парк УПИ І, кв.138 в гр.Исперих, общ.
Исперих”, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна група – Исперих” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил Грудев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на Община Исперих Бейсим Басри Шукри да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ

„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 203 321,10 лв. (двеста и три хиляди
триста двадесет и един лева и десет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
40/3/3220209 от 19.08.2013г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация и
благоустрояване на градски парк УПИ І, кв.138 в гр.Исперих, общ. Исперих”, сключен
между Община Исперих, „Местна инициативна група – Исперих” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 40/3/3220209 от 19.08.2013г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 270
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на община
Исперих и осигуряване на приходи
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите Глава
Трета, раздел І от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървестни горски продукти и чл. 87, т. 2 от Наредба № 5 на Общински съвет –
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. В Годишният план за ползване на дървесина през 2013 г.
от горите, собственост на Община Исперих да се включат
следните подотдели :
Подотдел
70 а

Кад №

Землище
с.Г.Поровец

870

Цер

70 б

15593.42.10
15593.42.10

с.Г.Поровец

890

Цер

71 а

15593.42.10

с.Г.Поровец

1250

Цер

72 д

15593.19.58

с.Г.Поровец
с.Г.Поровец

710

Цер и Бл.

710

Цер

с.Г.Поровец

1270

Цер

73 г
73 б

15593.19.58
15593.19.58

Запас-м3

Дърв.вид

В случай, че някои от отделите не се отсекат през 2013 г. , то ползването им да
се прехвърли през 2014 г.

ІІ.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва:
1. Обект № 1 с подотдели: 70 – а/15593.42.10/, 70 – б/15593.42.10/ и 71 –
а/15593.42.10 на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям Поровец.
2. Обект № 2 с подотдели: 72 –д/15953.19.58/, 73 – б/15593.19.58/ и 73 –
г/15593.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям Поровец
ІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
2.Начални цени по обекти:
- за обект № 1 – 111 550 (сто и единадесет хиляди петстотин и петдесет) лева без
ДДС.
- за обект № 2 –99 250 (деветдесет и девет хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС.
3.Стъпка за наддаване по обекти в размер на 5% от началната цена:
- за обект № 1 – 5 578 (пет хиляди петстотин седемдесет и осем) лева;
- за обект № 2 – 4 963 (четири хиляди деветстотин шестдесет и три ) лева
4.Гаранция за участие по обекти в размер на 10% от началната цена:
- за обект № 1 – 11 155 (единадесет хиляди сто петдесет и пет) лева без ДДС;
- за обект № 2 – 9 925 (девет хиляди деветстотин двадесет и пет) лева без ДДС.
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 20% от достигнатата
стойност на правото на ползване на обекта.
ІІІ.Утвърждава проект на договор за продажба на стояща дървесина на корен в
обект №............
ІV. Възлага на кмета на община Исперих
да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
V. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих
Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.

и

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването
мупред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 271
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 № 038787 (нула тридесет и осем седемстотин осемдесет и
седем ) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,656 (едно цяло шестстотин
петдесет и шест ) дка., категория ІІІ, находящ се в землището на с.Йонково , местност
„До село” община Исперих, при граници и съседи: имот № 038788; имот № 038789;
имот №000042 и имот №000064, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5568
от 30.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 01.08.2013год., рег.№ 2549,
том 10, № 35. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 1 505,00 (хиляда петстотин и пет лева) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 01.10.2013 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 279,90 (двеста седемдесет и девет лева
и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001807/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 005091 (нула нула пет нула деветдесет и един ) с начин на
трайно ползване НИВА с площ 1,348 (едно цяло триста четиридесет и осем ) дка.,
категория ІІ, находящ се в землището на с.Йонково , местност „ Ашламалък”, община
Исперих, при граници и съседи: имот № 005055; имот № 005057 и имот №005088,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5575 от 30.07.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 01.08.2013год., рег.№ 2556, том 10, № 47. Продажбата да
се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 226,00 (хиляда двеста
двадесет и шест лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 08.10.2013 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 181,20 (сто осемдесет и един лева и
двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001798/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот № 005090 (нула нула пет нула деветдесет) с начин на трайно
ползване НИВА с площ 2,130 (две цяло сто и тридесет ) дка., категория ІІІ, находящ се
в землището на с.Йонково , местност „ Ашламалък”, община Исперих, при граници и
съседи: имот № 005088; имот № 005068; имот №005072 и имот №000042, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 5574 от 30.07.2013год., вписан в Агенцията по
вписванията на 01.08.2013год., рег.№ 2555, том 10, № 41. Продажбата да се извърши
при начална продажна тръжна цена в размер на 1 936,00 (хиляда деветстотин тридесет
и шест лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 08.10.2013 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 328,80 (триста двадесет и осем лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001797/17.07.2013год. на отдел МДТ при община Исперих.
4. Поземлен имот № 005087 (нула нула пет нула осемдесет и седем) с начин на
трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 7,269 (седем цяло двеста шестдесет и

девет ) дка., категория ІІІ, находящ се в землището на с.Йонково , местност „
Ашламалък”, община Исперих, при граници и съседи: имот № 000060; имот № 000042;
имот №037607 и имот №005086, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5573
от 30.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 01.08.2013год., рег.№ 2554,
том 10, № 40. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер
на 6 616,00 (шест хиляди шестстотин и шестнадесет лева) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.10.2013 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 122,00 (хиляда сто двадесет и два
лева) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001796/17.07.2013год. на
отдел МДТ при община Исперих.
5. Поземлен имот № 037607 (нула тридесет и седем шестстотин и седем ) с
начин на трайно ползване НИВА с площ 8,544 (осем цяло петстотин четиридесет и
четири ) дка., категория ІІІ, находящ се в землището на с.Йонково , местност „До село”
община Исперих, при граници и съседи: имот № 000064; имот № 037609; имот
№037608; имот №005086; имот №005087 и имот №000042, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5567 от 30.07.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
01.08.2013год., рег.№ 2548, том 10, № 34. Продажбата да се извърши при начална
продажна тръжна цена в размер на 7 766,00 (седем хиляди седемстотин шестдесет и
шест лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител
с оценка от 01.10.2013 год..
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 444,40 (хиляда четиристотин
четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702001806/17.07.2013год. 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

№ 272
С цел предоставяне право на стопанисване и управление на училищните земи на
закритото НУ „Н.Й.Вапцаров” с. Делчево на Сдружение „Настоятелство при ЦДГ
„Детелина-2013” със седалище: с. Делчево, общ. Исперих, област Разград и на
основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.10, ал.5 от ЗНП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І. Предоставя право на стопанисване и управление на Сдружение
„Настоятелство при ЦДГ „Детелина-2013” със седалище с. Делчево, общ. Исперих на
следните училищните земи на закритото НУ „Н.Й.Вапцаров” с. Делчево:
1. Поземлен имот № 011018 с площ 142,502 дка, местност „Салмакорусу”, категория
ІІІ, находящ се в землището на с.Делчево, съгласно АОС №4693/01.10.2010г., при
граници и съседи: имот №011017; имот №011011; имот №011008; имот №011016; имот
№011019; имот № 011020; имот №011022; имот №011021; имот №011026;
2. Поземлен имот № 014007 с площ 14,999 дка, местност „Канараалта”, категория
ІІІ, находящ се в землището на с.Делчево, съгласно АОС №4694/01.10.2010г., при
граници и съседи: имот №014009; имот №014031; имот №014021; имот №014010 и
имот№014013;
3. Поземлен имот № 014034 с площ 36,000 дка, местност „Канараалта”, категория
ІІІ, находящ се в землището на с.Делчево, съгласно АОС №4695/01.10.2010г., при
граници и съседи: имот №014033; имот №014025; имот №014029; имот №014040 и
имот№014041.
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.
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

№ 273
Във връзка с напускането на Нуртен Хасанова Махмуд– Началник отдел „Управление
на общинската собственост”, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 16, ал.3 от
ППЗУЖВГМЖСВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен
фонд да утвърди:
1. Освобождаването на Нуртен Хасанова Махмуд от длъжността член на
местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, поради прекратяване на служебното
правоотношение.

2. Определя за член на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ –
Айлин Джеват Шукриева – Началник отдел «АПООП» в община Исперих на мястото
на Нуртен Хасанова Махмуд.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 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 Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 274
С цел участие в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Исперих и
на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 226 във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от Търговския закон, чл. 17
от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид получена покана за
свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Упълномощава Гюнай Хюсмен Хюсмен – Председател на Общински съвет
- Исперих със следните права:
1.1 Да представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и К”
– ООД гр. Исперих, което ще се проведе на 01.11. 2013г. от 10. 00 часа в
административната сграда на дружеството находяща се в гр. Исперих, ул. „
Боровец” № 1.
1.2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както
следва.
т.1. Освобождаване на управителя на „ В и К” ООД гр. Исперих.
Да гласува – „ ЗА”
т.1.1. Приемане на решение за изплащане на обезщетение за остатък от
неизползвания платен годишен отпуск за 2013 г. в размер на 10 работни дни и
обезщетение за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер
на две месечни възнаграждения.
Да гласува - „ ЗА”
т.1.2. Освобождаване от отговорност на управителя на „ В и К” ООД гр. Исперих.
Да гласува – „ ЗА”
т.2. Избор на нов управител на дружеството и определяне на възнаграждението му.
Да гласува по негова преценка в интерес на Община Исперих.

т.3 Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие да сключи договор за
възлагане на управлението на „ В и К” ООД гр. Исперих с новоизбрания управител.
Да гласува - „ ЗА”
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 275
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
РЕШИ:

1. Приема Доклад за финансово-икономическото състояние на „МБАЛ –
Исперих” ЕООД гр. Исперих към 30.09.2013г.
2. Предоставя финансови средства на „МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих в
размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), планирани в Бюджет 2013г. на Община
Исперих, за покриване неотложните разходи на общинското дружество.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на точка
2 от настоящото решение.
4. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на
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

№ 276
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Емир Айдън Ридван с
ЕГН 1245065044, със законен представител Айдън Ридван Сали ЕГН 8605185048
живущи в с. Китанчево, ул „ Марица” № 22, общ. Исперих, обл. Разград.

Настоящето решение да се изпрати 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 четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

