РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 16.06.2006г.
ПРОТОКОЛ № 28

185. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 10, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих
Общински Съвет – Исперих прекратява пълномощията на Председателя на Общински Съвет –
Исперих Нихат Хайри Махмуд.
186. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 10,
ал. 2 и ал. 3 и чл. 11, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет –
Исперих
186/1. Общински съвет – Исперих избира временно председателстващ Общински съвет –
Исперих г-н Даниел Димитров Йорданов.
186/2. Председателстващият Общински съвет - Исперих да получи възнаграждение в
размер на 90 % от брутната заплата на Кмета на Община Исперих.
187. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 13, т. 1 и чл. 26 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет –
Исперих избира:
187/1. г-н Хасан Шабан Хасан за член на ПК по "Законност и обществен ред" към
Общински съвет – Исперих.
187/2. г-ца Сениха Ибрям Осман за член на ПК по "Законност и обществен ред" към
Общински съвет – Исперих.
187/3. г-жа Наталия Тодорова Каменарова за член на ПК по "Финанси и бюджет" към
Общински съвет – Исперих.
188. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА одобрява структурата на Общинската
администрация Исперих, в съответствие с числеността на персонала както следва:

№

І

Длъжност, административно
звено
Обща численост на общинската
администрация - Исперих

ІІ Изборни и ръководни длъжности
Кмет на Община

Брой в
структурните
звена
Държавна
отговорност

Брой в
структурните
звена
Общинска
отговорност

Численост
Общо

95,5

8

106,5

27

27

1

1

Заместник кметове на Община

3

3

Секретар на Община

1

1

Кметове на Кметства

21

21

Кметски наместник

1

1

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

53,5

5

58,5

ІІІ Дирекция "Обща администрация"

53,5

5

58,5

В т.ч. Директор на дирекция

1

Отдел "Финанси"
В т.ч. Началник отдел
такси

В т.ч. Звено Местни данъци и

18,5

1
2

20,5

1

1

4

4

Отдел "Общинска собственост и
управление на собствеността"

4

В т.ч. Началник отдел

1

1

5
1

Звено "Стопански дейности и услуги"

4

Звено "Административно
обслужване"

25

Звено "Администрация - ОбС"

1

1

1

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

18

3

21

Дирекция "Устройство на
територията"

10

2

12

В т.ч. Главен архитект на Община

1

1

19 В т.ч. Главен директор на дирекция

1

1

20 Звено "УТ, АСК, К и Р"

4

21 Звено "Проекти"

4

22

Дирекция "Образование,
здравеопазване, култура"

8

В т.ч. Директор на дирекция

1

1

5
25

2

6
4

1

9
1

189. На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 4 от Закона за
счетоводството увеличава числеността на Звеното за самоохрана в Община Исперих с 4
(четири) бр. към функция "Отбрана и сигурност", дейност 207 “Отбранително – мобилизационна
подготовка” .
190. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА , във връзка със Заповед № РД-72 от 03/02/2006г.
на Министъра на околната среда и водите допълва Решение № 82/1 от 23.03.2000 г.на
Общински съвет –Исперих.
1. Изключва от Решение № 82/1 следните видове лечебни растения:
•
•
•

Божур червен
Зърнастец елшовиден
Иглика лечебна

•
•
•
•
•
•

Кисел трънлазаркиня, еньовче ароматно
Лудо биле,старо биле
Ранилист лечебен
Решетка безстъблена
Тлъстига лютива
Шапиче

2. Забранява събирането от естествените им находища на следните видове лечебни
растения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бенедиктински трън, пресечка
Волски език
Горицвет пролетен
Дилянка лечебна, валериана
Залист бодлив
Изтравниче, страшниче
Исландски лишей
Исоп лечебен
Какула едроцветна
Катраника
Копитник
Мечо грозде
Момина сълза
Оман бял
Папаронка жълта, жълт мак
Пелин сантонинов
Пирински чай
Пищялка панчичева
Плаун бухалковиден
Риган бял
Ружа лечебна
Салеп
Смил жълт
Хвойна червена
Хуперция иглолистна ,плаун обикновен
Цистозира

191. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 2 и чл. 14 от Наредба №
9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения:
191/1. Одобрява Решението на Комисията за определяне на д-р Муртаза Хюсеинов
Моканов - спечелил конкурса за управител на "МБАЛ- Исперих" ЕООД гр. Исперих.
191/2. Избира за управител на "МБАЛ- Исперих" ЕООД гр. Исперих. д-р Муртаза Хюсеинов
Моканов.
191/3. Възлага на Кмета на Община Исперих въз основа на Решение на Общинския съвет
– Исперих да сключи договор за възлагане на управление на "МБАЛ- Исперих" ЕООД гр.
Исперих.
191/4. Възлага на Управителя да извърши вписване на подлежащите на вписване
обстоятелствата по фирмено дело на дружеството в Разградски окръжен съд.

192. На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост
и чл. 19, ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество:
192/1. Да се удължи срокът на действие на договора за наем между Община Исперих и
Събка Тодорова Атанасова, ЕГН 5910245091, с адрес гр. Исперих, ул. "Бачо Киро" № 14 за срок
от 4 (четири) години до 06.06.2010 г., като общият период на ползване на обекта ще бъде 10
(десет) години.
192/2. Възлага на Кмета на Община Исперих след решение на Общински съвет – Исперих
да сключи договор за наем.
193. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 на Общински съвет – Исперих:
193/1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот –
частна общинска собственост, самостоятелен обект 24150.30.78.1 - масивна сграда на един
етаж с начин на трайно ползване низално помещение със застроена площ 456 /четиристотин
петстотин шест/ кв. м., построено в поземлен имот – държавна собственост с площ 1645 кв. м.
по Акт за общинска собственост № 1547/17.04.2006 г. при граници и съседи на имота : север –
за стопански двор № 24150.30.77; юг – нива № 24150.30.25; запад – нива № 24150.30.5 и изток
– селскостопански, горски, ведомствен път № 24150.30.80 при начална тръжна цена, съобразно
пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.05.2006 г. в
размер на 3 420,00 лева /три хиляди четиристотин и двадесет лева/ без ДДС.
193/2. Възлага на Кмета на община Исперих да организира провеждането на търга и
сключи договор с лицето, спечелило търга.
194. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих, чл.137, ал. 1, т. 3 от ТЗ:
194/1. Приема годишния счетоводен отчет и баланса на "МБАЛ – ИСПЕРИХ" ООД гр.
Исперих за 2005 г.
194/2. Преотстъпва реализираната и неразпределена печалба на дружеството за
реинвестиция.
194/3. Задължава Управителя да внесе анализ за финансовото и имуществено състояние
на "МБАЛ – ИСПЕРИХ" ООД гр. Исперих към 30.06.2006 г.
195. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих, чл.137, ал. 1, т. 3 от ТЗ:
195/1. Приема годишния счетоводен отчета и баланса на ЕООД "БКС – ИСПЕРИХ" гр.
Исперих за 2005 г.
195/2. Преотстъпва реализираната и неразпределена печалба на дружеството за
реинвестиция.
195/3. Задължава Управителя да внесе анализ за финансовото и имуществено състояние
на ЕООД "БКС – ИСПЕРИХ" гр. Исперих към 30.06.2006 г.
196. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих, чл.137, ал. 1, т. 3 от ТЗ:

196/1. Приема годишния счетоводен отчета и баланса на ЕООД "Общинска аптека" гр.
Исперих за 2005 г.
196/2. Преотстъпва реализираната и неразпределена печалба на дружеството за
реинвестиция.
196/3. Задължава Управителя да внесе анализ за финансовото и имуществено състояние
на ЕООД "Общинска аптека" гр. Исперих към 30.06.2006 г.
197. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих, чл.137, ал. 1, т. 3 от ТЗ:
197/1. Приема годишния счетоводен отчета и баланса на ЕООД "Йонково" за 2005 г.
197/2. Преотстъпва реализираната и неразпределена печалба на дружеството за
реинвестиция.
197/3. Задължава Управителя да внесе анализ за финансовото и имуществено състояние
на "Йонково" към 30.06.2006 г.
198. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих, чл.137, ал. 1, т. 3 от ТЗ:
198/1. Приема годишния счетоводен отчета и баланса на "Лудогорска слава" ЕООД за
2005 г.
198/2. Преотстъпва реализираната и неразпределена печалба на дружеството за
реинвестиция.
198/3. Задължава Управителя да внесе анализ за финансовото и имуществено състояние
на "Лудогорска слава" ЕООД към 30.06.2006 г.
199. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ, във
връзка с чл. 16 от Правилника за приложение на ЗУЖВГМЖСВ определя г-ца Сениха Ибрям
Осман за член на Комисията по ЗУЖВГМЖСВ към Община Исперих.
200. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 10,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Исперих, ОбС –
Исперих ще проведе заседание за избиране на Председател на Общински съвет – Исперих на
30.06.2006 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Исперих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На ОбС – Исперих:

/П/

/ Турхан Абтулов /

