ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 17/18. 12. 2008 г.
РЕШЕНИЕ
№ 111
С цел реализиране на приоритетите на Община Исперих, заложени в Общинска
стратегия за развитие и предоставяне на социални услуги в Община Исперих за
периода 2007-2010 г./решение № 252 / 22. 12. 2006г на Общински съвет – Исперих,
протокол № 35/ и Общинска програма за закрила на детето 2008 /решение №83 / 26.
09. 2008г на Общински съвет – Исперих, протокол № 13/ и на основание чл.18, ал.1, т.2
от ЗСП, във връзка с чл.36, ал.2, т.9 и т.14 и ал.5 и чл. 36а, ал.1 от ППЗСП и чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.01.2009 г.
Преходно жилище с капацитет 10 места, финансирана чрез бюджета на
Община Исперих като делегирана от държавата дейност, съгласно единни
разходни стандарти със следните дейности:
 Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим
живот след напускане на институцията;
 Подготовка за професионална и житейска реализация;
 Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално
включване;
 Превенция на настаняване в институция;
 Реинтеграция в семейна среда.
Численост на персонала в Преходно жилище: 3 щатни бройки.
2. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.01.2009 г.
Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с капацитет 20 места,
финансирана чрез бюджета на Община Исперих като делегирана от
държавата дейност, съгласно единни разходни стандарти със следните
дейности:
 Превенция и закрила на деца в риск;
 Реинтеграция;
 Дейности по приемна грижа и осиновяване;
 Индивидуална работа с детето;
 Семейно консултиране;
 Консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
 Посредничество с други институции.
Численост на персонала в ЦОП: 5 щатни бройки

3. Социалните услуги по т. 1 и 2 са обединени в Комплекс за социални услуги
«Лудогорие» към Дом за деца «Лудогорие» в съответствие с чл. 6 от
Правилник за организацията и дейността на домовете за деца /ДВ, бр.31/2007
г./, и се предоставят в сградата на Дом за деца «Лудогорие», която е имот
публична общинска собственост, безвъзмездно предоставен на Дом за деца
«Лудогорие» с местонахождение гр. Исперих, Община Исперих, област
Разград, ул. «Васил Левски « №72, квартал 29 УПИ І по регулационния план
на града, утвърден със Заповед №105/30.06.1998 г. от Кмета на Община
Исперих, Акт №1763/02.02.2007 г. за публична общинска собственост.
4. Възлага на кмета на община Исперих да направи предложение до Регионална
дирекция за социално подпомагане-Разград за откриване на социалните
услуги и предприеме последващи съгласно Решението на Общински съвет
действия.
5. Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен
Управител на област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по
реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от обявяването.
РЕШЕНИЕ
№ 112
С цел спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и аварии, в
съответствие с писмо № 208-00-6 от 20.10.2008г. на Териториалната дирекция
„Гражданска защита” Разград и на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия и
аварии, Решение № 392/ 20.06.2008г. на МС и чл.21, ал.1, н.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1 .Създава Доброволно формирование на територията на Община Исперих за
Защита при бедствия и аварии, с численост до 25 доброволци.
2. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането им в
съответствие с чл.22 от ЗМСМА.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд–Разград по реда на Административно процесуалния
кодек

РЕШЕНИЕ
№ 113
Във връзка с проявения интерес , с цел реализиране на приходи и на
основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.4 от Закона за общинската

собственост и чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
помещение (работилница) с площ 100 (сто ) кв.м , представляващо част от масивна
сграда със застроена площ 209,03 (двеста и девет цяло и три) кв.м, находящо се в УПИ
ІІ (римско две) в квартал 12 (дванадесет)по плана на с.Йонково, община Исперих, с
начин на трайно ползване ДВОРНО МЯСТО И УЧИЛИЩЕ, съгласно Акт за публична
общинска собственост №1109 от 01.04.2003год.при граници и съседи на имота :север
улица “Васил Тинчев”; запад – УПИ VІІ; изток- ул.”Места” и юг – УПИ VІІ по плана на
селото с адрес с.Йонково, ул.”Васил Тинчев” № 48, община Исперих, област Разград.
ІІ.Да се Определи начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100,00 (сто )
лева без ДДС.
ІІІ. Да се определи срок за отдаване на помещението – 3 (три ) години, считано от
датата на сключване на договора за наем.
ІV. Да се възложи на директора на ОУ “ Кирил и Методий” с.Йонково, община
Исперих организирането и провеждането на търга с явно наддаване.
V. Да се възложи на директора на ОУ “ Кирил и Методий” с.Йонково, община
Исперих след приключване на търга да издаде заповед и сключи договор за наем,
който в три дневен срок от сключването му да се предостави на Общински съвет –
Исперих.
VІ. 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.
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