ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 49 /22.12.2010г.
РЕШЕНИЕ:
№284
На основание чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.12 от ЗДБРБ за 2010г. и чл.18 от Закона
за общинските бюджети, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2010 г.
на стойност................................................................................................... 2 119 477 лв.
в т.ч.

от РБ
от МБ
от ИБСФ
от други източници

216 400 лв.
789 410 лв.
413 979 лв.
699 688 лв.

2. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, 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 четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ:
№285
1.На основание чл.21, ал.1т.10 от ЗМСМА и чл. 10 от Споразумение за партньорство от
15.09.2008 г. за изпълнение на проекта „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност за потенциална Местна инициативна група (МИГ) на
територията на община Исперих” по Договор за безвъзмездна помощ РД50189/03.06.2009г. дава съгласие от 10. 01. 2011г., да бъдат предоставени финансови
средства в размер на 10 000 лева на СНЦ “Бизнесцентър Исперих”, с цел финансово
подпомагане и обезпечаване на разходите по приключване на проекта със срок до 30.09.
2011г.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, по
реда на АПК в 14 дневен срок от обявяването му

РЕШЕНИЕ:
№286
Връща Наредба № 21 за организацията на дейностите по управление на
отпадъците на територията на община Исперих на етап повторно разглеждане и
прецезиране от Постоянните комисии към Общински съвет -Исперих на
следващото им редовно заседание.

РЕШЕНИЕ:
№287
Съгласно решения № 74 от 29.07.2008год. и № 268 от 06.08.2010год. на
Общински съвет-Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3,т.2,
чл.4,ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във
връзка с чл.3, ал.3; чл.5 и чл.7 от Наредбата за търговете и конкурсите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Приватизацията на търговско дружество «Лудогорска слава» ЕООД гр. Исперих
да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:
1. Дата за провеждане на публично оповестен конкурс на един етап на 30-я ден,
считано от датата на обнародване на решението в «Държавен вестник».
2. Начална конкурсна цена – 363 600,00 (триста шестдесет и три хиляди и
шестотин ) лева.
3.Конкурсна документация на стойност 100 (сто) лева без ДДС се закупува от
деловодството на Община Исперих.
4.Срок за закупуване на конкурсната документация- до 20-я ден, считано от
обнародването на решението в «Държавен вестник» .
5.В срок до 24-я ден, считано от обнародването на решението в «Държавен
вестник», лицата закупили конкурсна документация могат да отпратят искане за
разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.
6.Депозит за участие в размер на 36 360 (тридесет и шест хиляди триста и
шестдесет ) лева се внася в касата на община Исперих до 24-я ден, считано от
обнародването на решението в «Държавен вестник».
7.Оглед се извършва всеки работен ден до деня на конкурса.
8.Офертите се подават до 17 часа на 29-я ден, считано от обнародването на
решението в «Държавен вестник» в деловодството на община Исперих.
ІІ. Общински съвет –Исперих утвърждава конкурсната документация и проекто –
договора .
ІІІ.Възлага на кмета на общината да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решенията на Общински съвет – Исперих.
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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

РЕШЕНИЕ:
№288
С цел реализиране на приоритетите на Община Исперих, изведени в Анализ в
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Исперих
/Решение №265 / 06.08.2010 г. на Общински съвет – Исперих / въз връзка с чл.36а, ал.3
от ППЗСП и Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. /Решение №231 /
29.03.2010 г. на Общински съвет – Исперих / и на основание чл.18, ал.1, т.2 от ЗСП, във
връзка с чл.36, ал.2, т.7а и чл.36в, ал.1 от ППЗСП и чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ :
1. Разкрива социална услуга в Община Исперих, считано от 01.01.2011 г.
Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 години с
капацитет 12 места , финансирани, чрез бюджета на Община Исперих
като делегирана от държавата дейност, съгласно единни разходни
стандарти.
2.

Разкрива социална услуга в Община Исперих, считано от 01.01.2011 г.
Център за настаняване от семеен тип за деца от 11 до 18 години с
капацитет 12 места , финансирани, чрез бюджета на Община Исперих
като делегирана от държавата дейност, съгласно единни разходни
стандарти.

3.

Променя капацитета на специализираната институция Дом за деца
“Лудогорие” от 87 на 63 деца от І до ХІІ клас, считано от 01.01.2011 г.

4. Разкрива Комплекс за социални услуги за деца и семейства
“Лудогорие”/КСУДС “Лудогорие”/ като самостоятелно юридическо
лице, считано от 01.01.2011 г. , в който се прeдоставят социални услуги,
съгласно чл.36, ал.2 от ППЗСП, както следва:
•
•
•
•

Преходно жилище с капацитет 10 места
Център за общестевна подкрепа с капацитет 20 места
Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 години с
капацитет 12 места
Център за настаняване от семеен тип за деца от 11 до 18 години с
капацитет 12 места

5. Социалните услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства
“Лудогорие”/КСУДС “Лудогорие”/ 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.
6. Определя Комплекс за социални услуги за деца и семейства “Лудогорие”
като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на община Исперих
със самостоятелен делегиран бюджет.

7. Определя управлението на Комплекс за социални услуги за деца и
семейства “Лудогорие” да се осъществява от Община Исперих чрез
директор, назначен от кмета на община Исперих.
8. 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.
9. 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:
№289
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих и на основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от
ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Исперих за 2011г.
2. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, 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 четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ:
№290

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 2006г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на Кенан Юсуф Хашим с ЕГН- 9709125021от
с.Китанчево, общ.Исперих, ул.”Янтра” №2.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния

управител на област Разград в седемдневен срок.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п /
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/

