ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 46 /30.09.2010г.
РЕШЕНИE
№ 270
На основание чл. 21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Приема актуализирания бюджет на Община Исперих за 2010 година както следва:
1.1.По приходната част...............................................................................................12 672 417 лв.
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 1 и 10/ в т.ч.:
1.1.1. приходи с държавен характер ......................................................................... 8 082 542 лв.
1.1.1.1. обща субсидия ....................................................................................... 7 287 963 лв.
1.1.1.2. целеви трансфери...................................................................................... 147 666 лв.
1.1.1.3. трансфери .................................................................................................. 131 960 лв.
1.1.1.4. преходен остатък .. ................................................................................... 475 124 лв.
2.1.1.5. собствени приходи на ООУ..................................................................... 39 829 лв.
1.1.2. приходи с общински характер ......................................................................... 4 589 875 лв.
1.1.2.1. имуществени и други данъци .................................................................. 680 219 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи ..................................................................................2 253 904 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................................. 1 081 500 лв.
1.1.2.4. за зимно поддържане............................................................................... 32 100 лв.
1.1.2.5. целеви трансфери......................................................................................
5 121 лв.
1.1.2.6.трансфери ....................................................................................................... 11 451 лв.
1.1.2.7. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности
............................................................................. ......................................................216 400 лв.
1.1.2.8. преходен остатък .. ......................................................................................305 985 лв.
1.1.2.9. начислени лихви за предходен период..........................................................3 195 лв.
1.2. По разходната част , в т. ч. :
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2:9,11:19/ .................................12 672 417 лв.
в т.ч.за
1.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности..............................8 082 542 лв.
/съгласно приложения 2:9/
в т.ч. Бюджет на читалища по приложение 7а...................................................184 810 лв.
в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители............................................6 672 043 лв.
както следва:
Дирекция “ОЗК”..................................................................................................1 503 174 лв.
Дом за деца “Лудогорие”...................................................................................... 724 566 лв.
Исторически музей................................................................................................. 243 504 лв.
Км. Подайва............................................................................................................... 88 603 лв.
Км. Свещари............................................................................................................... 59 574 лв.
ООУ – 11 броя....................................................................................................... 4 052 622 лв.

1.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности
/ съгласно приложения 11-19 /........................................................................................ ..4 589 875 лв.
в т.ч. резерв в/у собствените приходи съгласно прил. 19..........................................88 296 лв.
и дофинансиране на делигирани от държ. дейности.............................................. 516 704 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители................................ 1 110 175 лв.
Дирекция “ОЗК”.....................................................................................................670 986 лв.
Дом за деца “Лудогорие”...................................................................................... 52 172 лв.
Исторически музей..................................................................................................131 173 лв.
Радиоцентър Исперих...............................................................................................15 384 лв.
Км. Подайва...............................................................................................................43 304 лв.
Км. Свещари..............................................................................................................39 087 лв.
ООУ – 11 броя /приложение19а/......................................................................... .158 069 лв.
2. Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва:
2.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите” /Приложение 20/.........................55 295 лв.
2.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 20/.......................................... 413 979 лв.
3. Приема списъка за капитал. разходи /Приложение 21/......................................2 090 433 лв.
4. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 4000 “Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи” (Приложение № 21а) ................................................ 593 130 лв.
5. Определя числеността на персонала, годишен фонд работна заплата с месечно разпределение
/Приложение 22, 22а /
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния управител на
област Разградв седем дневен срокот 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.

РЕШЕНИE
№ 271
С цел включване на “Основен ремонт, реконструкция, възстановяване
(реставрация) и подобряване на прилежащите пространства на религиозните сгради при
храм „Св.прор.Иеремия” с.Малък Поровец, храм „Св.Успение Богородично” с.Свещари
и храм „Св.вмчк.Димитър” с.Вазово” в Програмата за реализиране на План за развитие
на Община Исперих за периода 2005-2013г., Приоритет ІІ. Повишаване качеството на
живот на населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот,
Цел. 2.3.Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси,
Подцел 2.3.3.Подобряване на състоянието на градската среда, спортната
инфраструктура, зони за отдих на населението на общината и обредни места, на
основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.38, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Актуализира Програма за реализиране на План за развитие на Община
Исперих за периода 2005-2013г. като към Приоритет ІІ. Повишаване качеството на
живот на населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот,
Цел. 2.3.Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси,
Подцел 2.3.3.Подобряване на състоянието на градската среда, спортната

инфраструктура, зони за отдих на населението на общината и обредни места, допълва
т.2.3.3.16.Основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) и
подобряване на прилежащите пространства на религиозните сгради при храм
„Св.прор.Иеремия” с.Малък Поровец, храм „Св.Успение Богородично” с.Свещари
и храм „Св.вмчк.Димитър” с.Вазово с източник на финансиране - църковни
настоятелства.
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 и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград,
в четиринадесет дневен срок считано от датата на съобщаването му.
РЕШЕНИE
№ 272
С цел да се подкрепи, кандидатстването на църковните настоятелства при храм
„Св.прор.Иеремия” с.Малък Поровец, храм „Св.Успение Богородично” с.Свещари и
храм „Св.вмчк.Димитър” с.Вазово, Община Исперих с проекти по мярка 322 от ПРСР
2007-2013г. за основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) и
подобряване на прилежащите пространства на религиозните сгради, на основание
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба № 24 от 29.07.2008г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода
2007-2013г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1.Дейностите „Основен ремонт, реконструкция, възстановяване
(реставрация) и подобряване на прилежащите пространства на религиозните
сгради при храм „Св.прор.Иеремия” с.Малък Поровец, храм „Св.Успение
Богородично” с.Свещари и храм „Св.вмчк.Димитър” с.Вазово”, които са местни
поделения на Русенска митрополия съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване
качеството на живот на населението на общината, подобряване средата и
условията на труд и живот, Цел. 2.3.Опазване на околната среда и устойчиво
използване на природните ресурси, Подцел 2.3.3.Подобряване на състоянието на
градската среда, спортната инфраструктура, зони за отдих на населението на
общината и обредни места, т.2.3.3.16. от Програма за реализиране на План за
развитие на Община Исперих за периода 2005-2013г.
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 и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград,
в четиринадесет дневен срок считано от датата на съобщаването му.
РЕШЕНИE
№ 273
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 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, ал.3 и ал. 4 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.4 от 15
януари 2010г./,
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 - 8857 лева /5 ученика по 20% от 1342 лв. и
14 ученика по 40% от 1342 лв.

ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Вазово - 2684 лева /10 ученика по 20 % от1342 лв./
ОУ “Христо Ботев” с.Свещари - 9662 лева /36 ученика по 20% от 1342 лв./
ОУ “Васил Левски” с.Тодорово - 12346 лева /46 ученика по 20% от 1342 лв./
ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Лъвино - 11541 лева /37 ученика по 20% от 1342 лв.
и 3 ученика по 40 % от 1342 лв./
ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево - 8589 лева /32 ученика по 20% от 1342 лева/
ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци - 5368 лева /20 ученика по 20% от 1342 лева/
ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 59047,00 лева
/петдесет и девет хиляди четиридесет и седем 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 2010/2011 година, както следва:
ОУ “Кирил и Методий” с.Йонково
І клас
нулев клас
ІІ – ІІІ клас слети класове
10 ученика /9+1/
ІV клас
самостоятелен клас 11 ученика
V – VІІІ клас слети класове
10 ученика /2+8/
VІ-VІІ клас слети класове
18 ученика /11+7/
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с.Вазово
ІІ клас
13 ученика
VІІ клас
14 ученика
VІІІ клас
15 ученика

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

ОУ “Христо Ботев”
с.Свещари
І клас
10 ученика
маломерна паралелка
ІІ клас
12 ученика
маломерна паралелка
ІІІ клас
12 ученика
маломерна паралелка
ІV клас
13 ученика
маломерна паралелка
V клас
15 ученика
маломерна паралелка
VІ клас нулев клас
VІІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
VІІІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
ОУ “Васил Левски” с.Тодорово
І клас
10 ученика
маломерни паралелка
ІІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
ІІІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
ІV клас
14 ученика
маломерна паралелка
V клас
13 ученика
маломерна паралелка
VІ клас
12 ученика
маломерна паралелка
VІІ клас
11 ученика
маломерна паралелка
VІІІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Лъвино
І – ІІ клас слети класове
13 ученика /2+11/ маломерна паралелка
ІІІ клас
11 ученика
маломерна паралелка
ІV клас
11 ученика
маломерна паралелка
V клас
10 ученика
маломерна паралелка
VІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
VІІ клас
10 ученика
маломерна паралелка
VІІІ клас
15 ученика
маломерна паралелка
ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево
І клас
12 ученика
маломерна паралелка
ІІ клас
13 ученика
маломерна паралелка
ІІІ клас
13 ученика
маломерна паралелка
ІV клас
13 ученика
маломерна паралелка
V клас
15 ученика
маломерна паралелка
VІ клас
11 ученика
маломерна паралелка
VІІ клас
13 ученика
маломерна паралелка
VІІІ клас
14 ученика
маломерна паралелка
ОУ “Христо Ботев” с.Лудогорци
ІІ клас
11 ученика
маломерна паралелка
V клас
17 ученика
маломерна паралелка
VІ клас
14 ученика
маломерна паралелка
VІІ клас
15 ученика
маломерна паралелка
VІІІ клас
11 ученика
маломерна паралелка
ОБЩ БРОЙ СЛЕТИ КЛАСОВЕ :
4
ОБЩ БРОЙ МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ : 41
от тях :
самостоятелни класове 38
слети класове 3
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.
РЕШЕНИE
№ 274
С цел осигуряване на двегодишна подготовка на децата преди постъпването им в
първи клас и с цел намаляването на необхванатите и отпадащи деца на основание чл.
17, ал. 1 т. 3; чл. 21, ал. 1, т.12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо № 911013 от 11-08.2010 год. на Министъра на Образованието младежта и науката,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Община Исперих дава съгласие за включване в проекта за въвеждане на
задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили пет годишна възраст
в целодневните детски градини от учебната 2010/2011 год;
2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на областния
управител на област Разград с 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.
РЕШЕНИE
№ 275
Във връзка с насърчаване модернизирането на библиотеките в цялата страна, както
и подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното
информационно общество за улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез
Интернет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение на Управителния
съвет на Програмата „Българските библиотеки - място за достъп до информация и
комуникация за всеки" прието на заседание проведено на 14.10.2009г. във връзка чл.17,
т.5 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие Община Исперих да участва като партньор на местно ниво в Проект
№ 00071115 - Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и
комуникация за всеки".
2.В изпълнение на т. 1 от настоящото решение упълномощава Кмета на Община
Исперих да подпише от името на община Исперих Споразумението за сътрудничество
между община Исперих, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и
Народно читалище „Съзнание-1927г.“с. Вазово, община Исперих и Народно читалище
„Развитие-1928г.“ с. Лудогорци, община Исперих.
3.Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет - Исперих за
изпълнението на програмата на местно ниво.
4.Препис от настоящото решение да се връчи на всяка страна по Споразумението за
сътрудничество при неговото подписване.
Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общинския съвет и е

подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.
Настоящето решение да се изпрати на Областния 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.
РЕШЕНИE
№ 276
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 2010 год.както следва:
1. Раздел “Имоти-частна общинска собственост за продажба” се допълва със
следния имот:
1.1.Незастроен поземлен имот №03472.40.329 по кадастралната карта на
с.Белинци
с площ 658 кв.м по Акт за частна общинска собственост № 4597 от
08.07.2010год. при продажна пазарна цена в размер на 1 645 лева.
2. Раздел „Приватизация” се допълва със следните данни: „Лудогорска
слава” ЕООД при приватизационна пазарна цена в размер на 454 500 лева.
3. Създава нов раздел ХІ – „Прекратяване на съсобственост чрез продажба
на частта на общината” със следното съдържание:
Да се продадат 380/1270 идеални части от застроен поземлен имот,
представляващ парцел VІ-516 в квартал 58 по плана на с.Подайва, община Исперих,
подробно описан в АОС № 4596 от 05.07.2010год. при продажна пазарна цена в размер
на 1 520 лева.
ІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИE
№ 277
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2 ,т.3 от Закона за горите,
чл.80, ал. 8 От Правилника за прилагане на закона за горите и чл. 87, ал.2 от Наредба
№ 5 на ОбС - Исперих с цел:
- осигуряване на приходи;
- стопанисване на общинските гори

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.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: 153з, 67у и 70н на територията на ДЛС «Сеслав»,
район Исперих.
2. Обект № 2 с подотдели: 70г и 71б на територията на ДЛС «Сеслав»,
район Исперих.
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 – 62 200 лева без ДДС.
- За обект № 2 – 102 200 лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти:
- За обект № 1 – 3 100 лева
- За обект № 2 – 5 100 лева.
4. Гаранция за участие в публичния търг по обекти:
- За обект № 1 – 6 200 лева без ДДС.
- За обект № 2 – 10 200 лева без ДДС.
5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 15% от достигнатата
стойност на правото на ползване на обекта.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих в едномесечен срок от приемане на
настоящото решение да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
ІV. 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
№ 278
Във връзка с даване на ход на заявление за отпускане на лична / ОСВ /
пенсия и на основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от Наредбата
за пенсиониране и осигурителен стаж,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Февзи Салим Раим – общински съветник в Общински съвет – Исперих /мандат
2007 – 2011г./ за месец септември 2010г. да не получава възнаграждение за работата
си като общински съветник и за участието си в заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии като е длъжен да посещава всички заседания на общинския съвет и
на постоянните комисии, в които е член през този период..
2. Настоящото решение 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 обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих:
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/

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

/п/
/ БЕЙСИМ БАСРИ/

