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

ПРОТОКОЛ № 4 от 17.12.2015г.
РЕШЕНИЕ

№ 25
На основание чл. 21 ал. 1 т.1 , чл. 48 ал. 2 ЗМСМА , чл. 13 т. 1 във връзка с чл.
26, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1.Освобождава поради предсрочно прекратяване на пълномощията му като
общински съветник Николай Тодоров Николов от състава на следните постоянни
комисии при Общински съвет Исперих: ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „
Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”
2. Избира за член на ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „ Предотвратяване и
установяване конфликт на интереси” Венцислав Величков Тодоров.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и на

РЕШЕНИЕ

№ 26
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1
от Устава на НСОРБ, общинския съвет
РЕШИ:
1.Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на
общините
в
Република
България
представителя
на
общинския
съвет
Даниел Димитров Йорданов- Председател на Общински съвет.
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на
Общото събрание, той да бъде заместван от Сали Сали Мехмед- общински съветник.

РЕШЕНИЕ

№ 27
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, и във връзка
с чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 –
2019 г
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Разходите за ремонт на парната отоплителна инсталация в обект „Аптека” на
ЕООД”Обшинска аптека „ Исперих в размер на 1385,29 лева с ДДС да се отнесат към
резерва на дружеството.
2. 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

№ 28
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Община Исперих да планира в Бюджет 2016г. капиталов трансфер за МБАЛ –
Исперих в размер на 139 869 лева, и допълнително за издръжка на лечебното
заведение, сума в размер на 60 х.лв.
2. 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

№ 29
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Община Исперих да предложи и включи в Бюджет 2016 г. средства за
спортните клубове.
1. Всички клубове да внесат исканията си за финансиране през 2016 година до
края на м. декември 2015 г.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и на

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 30
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2
и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 43 986 914 лв.
2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от
продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност
847 509 лв.
3. 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

№ 31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално
подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.5 а) и т.7 а) бб от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане и чл. 52 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. в изпълнение на
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0036-С0001 и
Допълнително споразумение №5/30.10.2015 г. към договора за реализиране на Проект
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в
община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013г., Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на
социални услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Исперих да финансира със собствени приходи
предоставяната социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания“, считано от 01.12.2015 г.
2. Дава съгласие, Община Исперих да финансира със собствени приходи
предоставяната социална услуга – „Дневен център за деца с увреждания“, считано от
01.12.2015 г.
3. Да се актуализира бюджета на Община Исперих за 2015 г. и се планират
средства в размер на 15 350 лв. за сметка на § 9700 (Резерв за непредвидени и
неотложни разходи), както следва:
- Дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания“ - 6922.00 лв.;
- Дейност „Дневен център за деца с увреждания“ - 8428.00 лв.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7 -дневен срок от приемането му.
Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград
по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването.
РЕШЕНИЕ

№ 32
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
154 561, ЕКАТТЕ 32 874, местност “Пунар Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ.
Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, 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 – ПП на поземлен имот № 154 561,
ЕКАТТЕ 32 874, местност “Пунар Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ. Исперих,
обл. Разград и одобряване на Задание.

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

№ 33
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 неприсъственно Общо събрание на „В и К” ООД гр.
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за избор на класирания на първо място кандидат от
назначената от Упрвителя на « В и К» ООД гр. Исперих комисия / след проведена
процедура по Закона за обществените поръчки/ - ЗАД « Виктория» гр. Разград, ул. « 28ми януари» №5 за сключване на договор за задължителна застраховка « Гражданска
отговорност» за 2016 г. Свързана с притежаването и ползването на МПС собственост на
дружеството, при обща цена на застрахователната премия в размер на 3085,26 лв. Без
ДДС.
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

№ 34
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Оощина Исперих за 2016 г.,
както следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2016 г.

/Приложение № 1/ в размер на 1 082 630 лв./ един милион осемдесет и две хиляди
шестстотин и тридесет лв./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2016 година /Приложение № 2/ в
размер на 277 665 лв. / двеста седемдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и пет лв. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2016 година /Приложение № 3/ в размер на 804
965 лв. / осемстотин и четири хиляди деветстотин шестдесет и пет лв./

РЕШЕНИЕ

№ 35
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните
читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Исперих за 2016г.
2. Финансовото обезпечаване на дейностите по програмата при необходимост
ще бъде договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на
Община Исперих и съответното читалище.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и
Кмет на Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му.

РЕШЕНИЕ

№ 35
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните
читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
4. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Исперих за 2016г.
5. Финансовото обезпечаване на дейностите по програмата при необходимост
ще бъде договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на
Община Исперих и съответното читалище.
6. Настоящото Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и
Кмет на Община Исперих в 7-дневен 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

Приложение 1
ОБОБЩЕНА ПРОГРАМА
за ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА за 2016г.
и необходимите финансови средства
в изпълнение на чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища
Читалище
Населено място

1
„Самообразование
1901” Г.Поровец
„Развитие 1928г.”
Лудогорци
„Просвета 1920”
Старо селище
„Васил Левски
1927” Бърдоква
„Н.Й.Вапцаров
1964” Малко
Йонково
1
„Пробуда 1927Йонково” Йонково
„Развитие 1910”
Малък Поровец
„Пробуда 1929”
Свещари

Кътове и
витрини

Тържества

2
1

Изложби

3

4

8
500,00лв.
6

-

6 – 400,00лв.

1

1

5

4100,00лв.

-

2
200,00лв.
-

2100,00лв.
4

2

Общоселски и
общоградски
веселия

3

5

-

-

-

-

-

13

-

6

Искани средства от
Предложение за
Община Исперих на субсидиране от
основание подадени Община Исперих
годишни програми
от читалищата
8
9
1000,00лв.

1
500,00лв.
1
200,00лв.
1

-

-

400,00лв.

7400,00лв.
10100,00лв.

-

600,00лв.

-

200,00лв.

4

3100,00лв.
-

Художествено
-творческа
дейност

300,00лв.

5
9200,00лв.
8–
990,00лв.
1

6

8

9

-

300,00лв.

-

990,00лв.

-

-

„Съзнание 1927”
Вазово
„Рома–Вазово –
2007г”
Вазово
„Просвета 1942г.”
Райнино
„Нов живот 1940”
Конево
„Светлина 1939”
Яким Груево
„Пробуда 1927”
Китанчево
„Наука – 1937”
Тодорово

3

17

3

1

-

-

-

7

-

-

-

-

3

19

1

1

-

-

-

7

-

1

-

-

-

1

-

-

1300,00лв.

21

51300,00лв.
20

-

11

-

-

29 –
300,00лв.

21 –
400,00лв.

5 – 300,00лв.

4 – 700,00лв.

„Васил Левски
1936”
Печеница
„Самообразование
1930” Делчево
„Просвета–1956г.”
Средоселци
„Пробуда 1928”
Лъвино

5–
150,00лв.

-

-

3200,00лв.

Изяви на
самодеен
състав –
3000,00лв.
-

44 –
100,00лв.
-

10 –
200,00лв.
-

4–
150,00лв.
-

4600,00лв,

3–
400,00лв.

-

1–
300,00лв.
5–
800,00лв.
3 – 600,00лв.

1
„Назъм Хикмет1959г”
Къпиновци
„Елин Пелин 1930”

2

3

4

4700,00лв.

350,00лв.

-

750,00лв.

-

800,00лв.

-

1600,00лв.

5

6

8

9

-

-

-

-

-

-

5

12

-

-

-

-

Подайва
„Пробуда 1931”
Белинци
„Просвета 1929”
Духовец
„Съзнание 1891”
Исперих

Общо:

30

8

2

21

12

-

-

19 –
2000,00лв.
40г. юбилей
хор
„Лудогорско
ехо“

-

180

198

19

3–
1000,00лв.
4500,00лв.
4- 1500,00лв.
Ден на самодееца

79

-

1000,00лв.

-

500,00лв.

3 – 7500,00лв.
от Община
Исперих за
участия на
съставите във
фестивали и
конкурси
3

11000,00лв.

25790,00лв.

Забележка:
1. Утвърдената субсидия от Общинския бюджет ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между Кмета на Община
Исперих и съответното читалище, на основание чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища.
2. В колони 2,3,4 и 5 с цифри са обозначени броя на мероприятията.

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател на Общински съвет – Исперих

