ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 31/ 06.10.2009 г.
РЕШЕНИЕ
№178
С цел осъществяване на качествено образование и с оглед на наличния брой
ученици, в някои общински училища на Община Исперих и необходимостта от
функциониране на слети класове и паралелки с брой ученици под минималния
норматив и на основание чл.21, ал.1, т.23 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
и 3, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 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 /изм. ДВ. бр.27 от 11 март
2008г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност,
разпределени по училища както следва:
 ОУ “Кирил и Методий” с.Йонково
25 362 лева /18 ученика по 1409 лева/
 ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Вазово
14 090 лева /10 ученика по 1409 лева/
 ОУ “Христо Ботев” с.Свещари
43 679 лева /31 ученика по 1409 лева/
 ОУ “Васил Левски” с.Тодорово
46 497 лева /33 ученика по 1409 лева/
 ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Лъвино
64 814 лева /46 ученика по 1409 лева/
 ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево
33 816 лева /24 ученика по 1409 лева/
 ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци

12 681 лева /9 ученика по 1409 лева/
ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:
240 939,00 лева /двеста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и девет лева/
2.При промяна на единните разходни стандарти да бъде направена съответната
актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес.
3.Утвърждава слети класове и паралелки с брой ученици под минималния норматив
за учебната 2009/2010 година, както следва:

І – ІV клас
ІІ – ІІІ клас
V – VІІІ клас
VІ – VІІ клас
І клас
VІ клас
VІІ клас
І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

ОУ “Кирил и Методий” с.Йонково
слети класове
10 ученика /8+2/ маломерна паралелка
слети класове
11 ученика /1+10/ маломерна паралелка
слети класове
15 ученика /12+3/ маломерна паралелка
слети класове
14 ученика /7+7/
маломерна паралелка

 ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Вазово
13 ученика
маломерна паралелка
13 ученика
маломерна паралелка
16 ученика
маломерна паралелка
 ОУ “Христо Ботев”

нулев клас

с.Свещари
12 ученика
11 ученика
12 ученика
15 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

12 ученика
11 ученика
14 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

 ОУ “Васил Левски” с.Тодорово
І клас
10 ученика
ІІ клас
10 ученика
ІІІ клас
13 ученика
ІV клас
15 ученика
V клас
13 ученика
VІ клас
12 ученика
VІІ клас
13 ученика
VІІІ клас
17 ученика

маломерни паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас

 ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Лъвино
10 ученика
маломерна паралелка
12 ученика
маломерна паралелка
11 ученика
маломерна паралелка
10 ученика
маломерна паралелка
10 ученика
маломерна паралелка

VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

10 ученика
14 ученика
14 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
V клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

 ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево
15 ученика
14 ученика
12 ученика
12 ученика
13 ученика
14 ученика
16 ученика

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

І клас
V клас
VІ клас

 ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци
13 ученика
14 ученика
16 ученика

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

ОБЩ БРОЙ СЛЕТИ КЛАСОВЕ :
4
ОБЩ БРОЙ МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ : 40
от тях :
самостоятелни класове 36
слети класове 4
4.Настоящото решение да бъде изпратено 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 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 179
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост; чл.39, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата № 5 на ОбС – Исперих; чл.5 от
Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с проявения интерес за
закупуване на поземлен имот, находящ се в с.Лудогорци да се проведе процедура по
продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на условия за по-добро стопанисване на имота
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
№000012 (нула нула нула нула дванадесет) с начин на трайно ползване
СЕЛСКОСТОПАНСКИ СКЛАД, находящ се в землището на с.Лудогорци, местност
«Баалък сърт», община Исперих, област Разград, трета категория, с площ 7,157 (седем
цяло сто петдесет и седем ) дка при граници и съседи на имота : имот № 000002; имот
№ 000019; имот № 000003; имот № 000001; имот № 000010; имот № 000019 и имот
№ 002006, съгласно Акт за общинска собственост № 4118 от 20.07.2009 год., вписан в
Агенцията по вписванията на 14.08.2009год., вх.рег.№ 1293, том ІV, № 135 при

начална продажна тръжна цена в размер на 4 473,13 (четири хиляди четиристотин
седемдесет и три цяло и тринадесет) лева без включен ДДС, която е пазарна
стойност на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
04.08.2009 год.
Данъчната оценка на имота е 1 104,70 (хиляда сто и четири лева и седемдесет
стотинки) лева, съгласно удостоверение № 1045/21.07.2009 год., издадено от звено
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да издаде заповед за откриване на
процедурата по провеждане на публичния търг и определи условията, като след
приключване на търга да издаде заповед за определяне на купувача и сключи договор
за продажба, които в три дневен срок от издаването респективно от сключването им да
предостави в Общински съвет –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
№ 180
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 2009 год., както следва:
1. В раздел “Описание на имотите –общинска собственост, които общината
предвижда да предложи за продажба” със следните имоти :
- Поземлен имот № 004095 в местността “Кършията”, гр.Исперих с площ 1 005
кв.м по АОС № 1962 / 20.03.2008год. при продажна пазарна цена в размер на 596,37
лв.
- Поземлен имот № 045105 в местността “Кършията”, гр. Исперих с площ 609 кв.м по АОС № 1835 / 10.12.2007год. при продажна пазарна цена 361,38 лв.
- Урегулиран Поземлен имот ХІІІ – 79 в квартал 35 по плана на гр. Исперих
с площ 2 031 кв.м по АОС № 4379 / 03.09.2009год. при продажна пазарна цена в
размер на 17 000 лева.
2. В раздел “Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общински части”
със следния имот, представляващ 430/1320 идеални части от парцел ХІ-11 от квартал 15
по плана на с.Делчево, община Исперих по АОС № 4117 / 20.07.2009 год. при
продажна пазарна цена в размер на 1 032 лв.
ІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ
№181
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.2 от Закона за общинската
собственост; чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.69
от Наредба № 5 на ОбС – Исперих с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Определя следните условия за отдаване под наем на земеделски земи по чл.19
от ЗСПЗЗ на територията на община Исперих, както следва:
1.Годните за селскостопанско производство земеделски земи по населени места
се отдават под наем без търг или конкурс от кмета на Община Исперих след подадено
писмено заявление по образец.
2. При явяване на повече от един кандидат за един и същи имот да се проведе
публичен търс явно наддаване по реда Наредба №16 на ОбС – Исперих.
3.Определя се наемна цена, както следва:
Земя І категория – 20 (двадесет) лева на декар
Земя ІІ категория – 18 (осемнадесет) лева на декар
Земя ІІІ категория – 15 (петнадесет) лева на декар
Земя ІV категория – 12 (дванадесет) лева на декар
Земя V категория и други – 10 (десет) лева на декар
За трайни насаждения – 30 (тридесет) лева на декар
3.Разрешава сключване на договори за наем за срок от 3 (три) години, като
наемната цена се заплаща в срок до 30 октомври на текущата селскостопанска година.
4.Договорите за наем да се прекратяват с едномесечно предизвестие при
възникване на едно от условията на чл.69, ал.4 от Наредба №5 на ОбС-Исперих.
ІІ. Възлага на кметовете по населени места в община Исперих да следят за
състоянието и ползването на земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и за
изпълнението на настоящото решение на ОбС – Исперих.
ІV.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и
областния управител на област Разград в 7- дневен 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
№ 182
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.2 от Закона за общинската
собственост ,чл.70, чл.71, чл.74 и чл.75 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Определя земеделските земи от Общински поземлен фонд на територията на
община Исперих по населени места, местности, категории, площи и годишни наемни
цени , както следва:
№ Землище
Вид /категория
местност
№ на имота Площ
АОС Наем.цена
дка
за дка
1. С.Белинци
Нива/трета
Айналъ
03472.28.17 40
4324 15 лв.
2. С.Бърдоква
Нива/трета
Воденичарски 000036
200,205 1317 15 лв.
път
3. С.Вазово
Ов.градина
Ени екинлик
10015.8.42 9,000
4311 10 лв.
Пета кат.
4. С.Вазово
Изост.орна
Ени екинлик
10015.9.60 29,019 4312 10 лв.
земя/пета
5. С.Вазово
Овощ.градина / Ени екинлик
10015.9.26 29,372 4313 10 лв.
пета
6. С.Вазово
Овощ.
Ени екинлик
10015.9.20 9,709
4314 10 лв.
Градина/пета
7. С.Вазово
Нива /трета
Ени екинлик
10015.9.30 36,001 4315 15 лв.
8. С.Делчево
Нива / трета
Фератлар
- 018033
4,498
1215 15 лв.
къшла
9. С.Делчево
Нива / трета
Мандаколак
011023
9,000
1216 15 лв.
10. С.Делчево
Нива / пета
Каршъкелеме 026074
13,000 1217 10 лв.
11. С.Делчево
Нива / десета
Дюздаа
023078
7,001
1218 8 лв.
12. С.Конево
Нива /четвърта
Волнонски
027014
5,499
1242 12 лв.
път
13. С.Конево
Нива / четвърта
Ливадите
006002
214,675 4225 12 лв.
14. С.Къпиновци Нива/трета
Кулак
011013
46,998 4227 15 лв.
15. С.Китанчево Ями / трета
Чаирлък
37010.73.1 2,863
4309 15 лв.
16. С.Китанчево Нива /трета
Арпалък
37010.7.15 16,847 4310 15 лв.
17. С.Печеница
Нива / трета
Канараюстю
025067
15,532 1244 15 лв.
18. С.Лудогорци Нива /трета
Катълъ
010001
50,916 1318 15 лв.
19. С.Лудогорци Др.селск.териНеопределена 000101
19,700 4221 15 лв.
Тория/трета
20. С.Лудогорци Др.селск.териКатълъ
000006
27,385 4222 15 лв.
Тория/ трета
21. С.Лудогорци Нива / трета
Катълъ
009040
68,501 4226 15 лв.
22. С.Лъвино
Нива / трета
Джинавлу
024016
25,199 1240 15 лв.
23. С.Лъвино
Нива/ трета
Дьонлюк
014001
315,115 1316 15 лв.
24. С.Малък
Нива / трета
Голям
037015
6,693
1246 15 лв.
Поровец
Юседжик
25. С.Малък
Нива / втора
Лъката
103006
4,150
1247 18 лв.
Поровец
26. С.Малък
Нива / трета
Малък
034008
19,647 1248 15 лв.
Поровец
юседжик
27. С.Подайва
Нива / трета
Есенлер
053013
14,001 1252 15 лв.
28. С.Подайва
Нива /трета
Есенлер
053014
1,999
1253 15 лв.
29. С.Подайва
Нива / трета
Есенлер
053015
2,300
1254 15 лв.
30. С.Подайва
Нива / пета
Пещера
001001
473,522 1315 10 лв.
31. С.Подайва
Др.стоп.терен
Есенлер
05308
4,000
1470 15 лв.
трета

32. С.Голям
Поровец
33. С.Голям
Поровец
34. С.Голям
Поровец
35. С.Голям
Поровец
36. С.Голям
Поровец
37. С.Голям
Поровец
38. С.Голям
Поровец
39. С.Голям
Поровец
40. С.Голям
Поровец
41. С.Голям
Поровец
42. С.Голям
Поровец
43. С.Райнино
44. С.Райнино
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

С.Райнино
С.Райниво
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Свещари
С.Яким
Груево
С.Яким
Груево
С.Яким
Груево
Гр.Исперих
Гр.Исперих

61. Гр.Исперих
62. Гр.Исперих

Нива / трета

Камата

17,744

1261

15 лв.

Затревена
нива/четвърта
Нива / трета

Кюпрю орман 000097

4,331

1262

12 лв.

Юседжик

013028

2,397

1263

15 лв.

Нива / трета

Камата

017005

1,399

1264

15 лв.

Нива / трета

Ат йолу

019035

3,748

1265

15 лв.

Нива / трета

Ат йолу

019037

1,602

1266

15 лв.

Нива / трета

Даа бостан

023001

2,139

1267

15 лв.

Нива / трета

Сакарджа

035048

2,020

1271

15 лв.

Нива / трета

038033

4,343

1273

15 лв.

Нива / трета

Коджа
екинлик
Карши авул

039029

1,917

1275

15 лв.

Нива / трета

Коджа къшла

000100

4,599

4308

15 лв.

Нива / втора
Нива / втора

015018
008023

8,313
10,004

1222
1223

18 лв.
18 лв.

Нива / втора
Нива / четвърта
Нива / пета
Нива / трета
Лозе / пета
Нива / пета
Нива / четвърта
Нива / пета
Нива / пета
Нива / пета
Нива / пета
Нива / четвърта

Летище
Големия
екинлик
Ирихисар
Лястовичката
Читлика
Сърта
Лозята
Бобатарласъ
Юртлука
Читлика
Читлика
Баладжалък
Сърта
Дерелик

003023
001006
65650.7.51
65650.20.40
65650.18.74
65650.17.6
65650.15.25
65650.7.30
65650.7.18
65650.3.48
65650.20.41
012003

5,480
26,209
3,542
1,724
12,015
31,479
6,400
1,005
5,690
12,621
12,997
12,625

1224
1225
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4323
4380
4381
1249

18 лв.
12 лв.
10 лв.
15 лв.
10 лв.
10 лв.
12 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
12 лв.

Нива / четвърта

Юртлук

029002

11,494

1250

12 лв.

Овощ.градина/
четвърта
Нива / втора
Нива / трета

Данаоолу

003001

60,344

1251

12 лв.

Дере алан
Пунар
екинлик
Нива / трета
Занач
Др.тр.насаждения Коджа
/ втора
екинлик

039011
032065

23,433
5,242

1219
1220

18 лв.
15 лв.

018101
028037

2,999
5,870

1221
1496

15 лв.
18 лв.

017009

ІІ. Определя следните условия за отдаване на земите от Общински поземлен
фонд, както следва:
1.Земите се отдават под наем без търг или конкурс приоритетно на безимотни и
малоимотни лица с постоянно местоживеене в населеното място от кмета на община
Исперих след съгласуване на молбите от желаещите лица с кмета на населеното място.
2.Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на безимотни и
малоимотни лица, включително и собствената им не трябва да надвишава 8 (осем)
декара.
3.Договорите за наем да се сключват за 1 (една) селскостопанска година, като
годишния наем да се внася преди подписването на договора от двете страни.
4.Наемателите нямат право да отдават наетата земя на трети лица. При
установено неизпълнение на това условие договора се прекратява и земята се отнема.
5.След задоволяване исканията на безимотните и малоимотни лица, останалата
земя се отдава под наем по парцели в съответните масиви чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на Наредба № 16 на ОбС – Исперих.
ІІІ. Възлага на кметовете по населени места в община Исперих да следят за
състоянието и ползването на земеделските земи от Общински поземлен фонд, както и
за изпълнението на настоящото решение на ОбС – Исперих.
ІV.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и
областния управител на област Разград в 7- дневен 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
№ 183
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на общинските части от поземлен имот, находящ се в с.Делчево, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост , създаване условия за по-добро стопанисване на имота, и на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.51,
т. 3 и чл.52, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Исперих
и Невен Начов Сабинов с адрес с.Делчево, ул.”Марица” № 4, община Исперих, чрез
продажба на частта на община Исперих , а именно 430/1320 (четиристотин и тридесет
наклонена черта хиляда триста и двадесет ) идеални части от поземлен имот с
начин на трайно ползване НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, представляващ парцел
ХІ-11 (римско единадесет тире единадесет) в квартал 15 (петнадесет) по плана на
с.Делчево с обща площ 1 320 кв.м по Акт за частна общинска собственост № 4117 от
20.07.2009год. с местонахождение с.Делчево, ул.”Рила” № 11, община Исперих, област
Разград, при граници и съседи на имота : север – улица; изток – улица и юг – парцел
ІХ-10

на съсобственика НЕВЕН НАЧОВ САБИНОВ притежаващ
останалите 890
(осемстотин и деветдесет) идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт № 40, том
V, рег.№ 4146, н.дело № 466 / 2009год. на Радомир Александров –нотариус с район на
действие – Районен съд град Исперих, вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 254.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена,определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 04.08.2009 год. в размер на 1 032,00 лв. (хиляда
тридесет и два) лева без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 980,40 лева (деветстотин и
осемдесет
лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение №
1085/24.07.2009 год. издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІІ.Възлага на кмета на община Исперих след приемане решението на Общински
съвет – Исперих да издаде Заповед за разпореждане.
ІV.Задължава кмета на общината, след приключване на процедурата да сключи
договор за продажба, който подлежи на вписване по надлежния ред в Агенцията по
вписванията.В тридневен срок от сключването, договора да се предостави на Общински
съвет –Исперих.
V. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 184
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 за сведение доклада за дейността на общинското дружество ЕООД “
БКС – Исперих” за 2008г.
2. Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ
№185
На база анализа на годишните резултати на „БКС – Исперих” ЕООД и
ограничените възможности за развитие на дружеството, липсата на материални и
финансови ресурси за развитие и липсата на предпоставки за запазване на
функционирането му под формата на търговско дружество и на основание чл.21, ал.1,
т.8, т.9 от ЗМСМА, , чл.147, ал.2 и чл. 154, ал.1, т.2 от ТЗ и чл.156 чл.9, ал.1, т.2, чл.
27, ал.1 от Наредба №10 за упражняване правата на общината върху общинската
част от капитала на търговските дружества /приета с Решение № 201/1, протокол
№ 34/2002г. на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Заличава от програмата за приватизация на община Исперих обект „БКС
Исперих” ЕООД гр. Исперих;
2. Прекратява „БКС Исперих” ЕООД гр. Исперих;
3. Открива производство по ликвидация на „БКС Исперих” ЕООД гр. Исперих;
4. Определя срок за извършване на ликвидацията - 6/шест/ месеца, считано от
датата на вписване в Търговския регистър;
5. Останалите активи и пасиви след приключването на ликвидацията и
заличаването на дружеството в Търговския регистър да се предадaт на Община
Исперих;
6. Определя Даут Себайдин Ибрям за ликвидатар на ЕООД “БКС-Исперих”.
7. Определя основно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на
800.00/осемстотин / лева.
8. Трудовите правоотношения с персонала на прекратеното дружество да се
уредят съгласно Кодекса на труда.
9. Ликвидаторът може да извършва продажба на дълготрайни активи на
дружеството само по решение на Общински съвет, след провеждане на търг при
условията и по ред определени по Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. Ликвидаторът
се задължава да внесе в Общински съвет- Исперих начален ликвидационен
баланс на дружеството.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областен
Управител на Област Разград в седемдневен 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:
№ 186
Във връзка с провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. Иван Рилски – Разград” АД 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 Муртаза Хюсеинов Моканов - прокурист при ЕООД „Общинска
аптека” гр. Исперих, да представлява Общински съвет – Исперих в Общото събрание на
„СВ. Иван Рилски – Разград” АД гр. Разград.
2. Упълномощава д-р Муртаза Хюсеинов Моканов да гласува по приетия дневен ред, в
полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на нормативната уредба в
РБ, както следва:

По точка 1 - Отчет на съвета на директорите за постигнатите финансови и медико-статистически
резултати за първото шестмесечие на 2009г. и представяне на план програма за дейността на
лечебното заведение, във връзка с преодоляване на последиците от икономическата криза. Проект
на Решение : Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на Директорите за
първото шестмесечие на 2009г. и представената от Съвета на Директорите Програма, за
преодоляване на последиците от икономическата криза.,
– ЗА ПРИМАНЕ НА отчета на
Съвета на Директорите за първото шестмесечие на 2009г. и представената от Съвета на
Директорите Програма, за преодоляване на последиците от икономическата криза.
По точка 2 - Промяна в състава на съвета на Директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на Директорите ,
чрез освобождаване на настоящия Съвет на Директорите. и избор на нов тричленен Съвет на
Директорите по предложение на акционерите
ЗА предложената промяна в състава на Съвета на Директорите , чрез освобождаване на
настоящия Съвет на Директорите. и избор на нов тричленен Съвет на Директорите по
предложение на акционерите
По точка 3 – Определяне мандата на новоизбрания Съвет на Директорите – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания Съвет на Директорите. ЗА
определяне мандата на новоизбрания Съвет на Директорите.
По точка 4 – 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 определяне възнаграждението на членовете на Съвета на
Директорите , на които няма да бъде възложено управлението
По точка 5 – Разни – по преценка в полза на общински съвет Исперих.

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
№ 187
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 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: Турхан Абтулов - заместник кмет на Община Исперих
Секретар д- р Ася Генева – директор на РЦЗ Разград;
Членове:
1. д-р Жанина Петрова Калинкова – изп. Директор на „МБАЛ Добрич” АД
2. адв. Даниел Димитров – общински съветник;

3. Нуридин Махмуд – 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 предлажи
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 в един централен и един местен
всекидневник.
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 административнопроцесуалния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: /п/
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ:
/п/
/ Къймет Ариф/

Вярно с оригинала
Гл.специалист
Сътрудник ОбС-Исперих
/ Къймет Ариф/

