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

ПРОТОКОЛ №51 от 02.02.2015г.
РЕШЕНИЕ

№ 463
С цел изпълнение на дейност 3 ”Изготвяне на функционален анализна
общинска администрация Исперих чрез прилагане на единна методология за
провеждане на функционален анализ” и препоръките от проведения функционален
анализ , по проект „Подобряване ефективността и ефикасността от работата на
общинска администрация Исперих” по Договор № 13-11-14/15.10.2013г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна Програма
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.1,т.2 от
Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Исперих за мандат
2011-2015г., във връзка с чл.4 от Закона за администрацията (ЗА), чл.11 и чл.12 от
Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Отменя Структурата на общинската администрация в община Исперих приета
с Решение №90 по протокол № 15 от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 14.07.2012г. ;
2. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация
Исперих съгласно приложение№1;
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да разработи и утвърди длъжностно
разписание на общинската администрация, в рамките на одобрената от общински съвет
Исперих численост на персонала и структурата по т.2 от настоящото решение;
4. 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

№ 464
На основание чл.44, ал.5. от ЗМСМА
Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Приема годишния отчета за изпълнение на управленската програма на Кмета на
Община Исперих през 2014 година.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград 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

№ 465
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската
собственост и съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество при община Исперих
Общински съвет Исперих
РЕШИ
1. Приема отчета на състоянието на общинска собственост и за резултатите от
нейното управление през 2014г.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането им.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 466
За целесъобразното стопанисване на общинския жилищен фонд на община
Исперих, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 13 за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Определя предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските
жилища в групи, както следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди.
№
1.
2.
3.
4.

АОС
29/14.03.2002 г.
80/19.03.2002г.
24/31.01.2002 г.
5/25.01.2002 г.

Адрес
ЖК»В.Априлов»,бл.1,вх.Д,ет.6, ап.22
ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.А,ет.5, ап.19
ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.2, ап. 5
ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.5, ап.13

Вид на
жилището
гарсониера
гарсониера
2-стаен
2-стаен

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

20/31.01.2002 г.
37/14.03.2002 г.
9/30.01.2002 г.
958/20.01.2003г.
39/14.03.2002 г.
22/31.01.2002 г.
40/14.03.2002г.
23/31.01.2002 г.
16/31.01.2002 г.
45/14.03.2002г.
36/14.03.2002 г.
13/30.01.2002 г.
12/30.01.2002 г.
1938/26.03.2008 г.
3/24.01.2002 г.
1899/21.02.2008 г.
6/25.01.2002 г.
7/25.01.2002 г.

Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.А,ет.3, ап.8
Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.5, ап.39
Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.4, ап.35
ЖК»В.Априлов»,бл.13,вх.А,ет.1,ап.3
ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.5,ап.14
Ул.»В.Левски»,бл.»Ливний»,ап.3
ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.3, ап.8
ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Б,ет.3, ап.8
ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.5, ап.16
ЖК»В.Априлов»,бл.7,вх.Г,ет.1, ап.2
ЖК»В.Априлов»,бл.14,вх.В, ет.5, ап.14
Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 5, ап.18
Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет. 3, ап.31
ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 ап.17
ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, ет.1, ап.2
ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.1, ап.3
ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, ет.5, ап.15
ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Д,ет.6 ап.13

3.Жилища за продажба на наематели, настанени по
административен ред
№ АОС
Адрес
1.

21/31.01.2002 г.

Жк »Васил Априлов»,бл.2,вх.Д,ет. 7,
ап.15

№

4. Ведомствени жилища
АОС

1.
2.
3.
4.
5.
6.

33/14.03.2002 г.
41/14.03.2002г.
18/31.01.2002 г.
14/30.01.2002 г.
11/30.01.2002 г.
5778/11.07.2014г.

Адрес

Ул.»В.Левски»,бл.»Плиска»,вх.В, ап.5
Ул.»Хан Аспарух»,бл.3,вх.Б,ет.5,ап.28
Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.Б,ет.4,ап.26
Ул.»Хан Аспарух», бл.2, вх.А, ет.5,ап.21
Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет.5, ап.19
Ул.»Хан Аспарух»,№22., вх.А,ет.4, ап.12А

гарсониера
боксониера
боксониера
гарсониера
гарсониера
2-стаен
гарсониера
2-стаен
2-стаен
2-стаен
2-стаен
гарсониера
боксониера
2-стаен
2-стаен
3-стаен
3-стаен
2-стаен

Вид на
жилището
гарсониера

Вид на
жилището
гарсониера
2-стаен
гарсониера
боксониера
боксониера
двустаен

ІІ. 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

№ 467
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 4 , ал. 1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2015 година.
2. Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2015 година да бъде публикувана на Интернет – страницата на Община Исперих.
3. 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 четиринадесет дневен срок пред
Административен съд Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 468
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3, чл.35 от Закона
за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 20152020 год. /Приложение 1/.
2. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл.
22 от ЗМСМА.
3. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 469
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА във връзка с
чл.66,ал.1 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК, предлагам Общински съвет гр. Исперих да
вземе следните:
РЕШЕНИЯ
1.Дава съгласие за откриване на производство по издаване на общ
административен акт. Бъдещият общ административен акт е одобряване на план-сметка
за приходите и разходите от такса битови отпадъци на територията на община Исперих
за 2015г.

2.Одобрява и приема, предложеният ред за провеждане на публичното
обсъждане.
3.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл.
22 от ЗМСМА.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 470
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната Администрация и чл.15. ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема Отчета на младежките дейности в Община Исперих за 2014г.
2. Приема План за действие на Община Исперих за 2015г. в изпълнение на Закона
за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020).
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7 дневен срок от приемането му съгласно чл.
22 от ЗМСМА.
4. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 471
Във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград АД, гр.
Разград и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Упълномощава Нуртен Ахмед Мехмед – главен експерт „ Здравеопазване” в Община
Исперих , да представлява Общински съвет Исперих в извънредното общото събрание
на Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград „ АД,
гр. Разград.

2.Упълномощава Нуртен Ахмед Мехмед – главен експерт „ Здравеопазване” в Община
Исперих да гласува по приетия дневен ред, в полза на Общински съвет Исперих
спазвайки изискванията на нормативната уредба в РБ, както сведва:
По точка 1 – Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет
на директорите на дружеството.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет
на директорите и избира на нов съвет на директорите – гласува „ въздържал се”
По точка 2 – Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите.
проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новизбрания съвет на директорите – гласува „ въздържал се”
По точка 3 - 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 възлагано управлението, да
бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не
повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съотвествие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения
по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случаите,
в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт гласува „ въздържал се”
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

№ 472
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №
027182, ЕКАТТЕ 32 874, Местност “Коджа 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 – ПЗ на поземл. имот № 027182, ЕКАТТЕ
32 874, Местност “Коджа 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

№ 473
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 167
101, ЕКАТТЕ 32 874, Местност “Юсек Юстю” – 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 – ПЗ на поземл. имот № 167101, ЕКАТТЕ
32 874, Местност “Юсек Юстю” – 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.

ГЮНЕЛ МЮСРЕФ
Председател на Общински съвет - Исперих

