РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 22.12.2006г.
ПРОТОКОЛ № 35

247. Във връзка с преизпълнението на плана на местните неданъчни приходи в Исторически
музей гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 18 от Закона за
общинския бюджет:
1. Да се завиши плана на неданъчните приходи по бюджета на Исторически музей гр. Исперих с 16
512,00 лв., както следва:
№

Вид на прихода

Параграф

1. Неданъчни приходи

План - 2006г.

Коригиран план

45 260

61 772

В т.ч.

2404

43 000

60 200

В т.ч.

2405

500

500

В т.ч.

3700

- 1 740

- 2 428

В т.ч.

4025

500

500

В т.ч.

4501

3 000

3 000

2. Да се завиши планът на разходите на дофинансиращите дейности по бюджета на Исторически
музей гр. Исперих с 16 512,00 лв. както следва:
№

Вид на разхода

Параграф

Уточнен план към 31.10.2006 г.

Коригиран план

1. Други вземания и плащания

0200

4 300

4 781

2. ДОО

0551

600

680

3. ЗСВ

0560

178

200

4. ДЗО

0580

110

130

5. Постелен инвентар

1013

2 000

4 700

6. НИР

1014

4 000

6 000

7. Материали

1015

2 600

6 492

8. Вода, горива и други

1016

4 724

7 300

9. Разходи

1020

100

1 500

10. Текущ ремонт

1030

3 000

4 000

11. Данъци и такси

1040

200

300

12. Разходи за командировки

1051

1 022

2 173

13. Други неклас. разходи

1098

50

1 050

22 376

22 376

14. Разходи за КВ
Общо разходи:

5100 - 5500

61 772

3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на
област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Окръжен съд Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно
процесуалния кодекс.
248. На основание чл.1 0, ал. 6 от Закона за народната просвета и във връзка с чл. 15, ал. 1, ал. 2 и чл.
27, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и чл. 20 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и с цел по-добрата организация на работа на Целодневна
детска градина "Първи юни" гр. Исперих и Детска ясла гр. Исперих
1. Преобразува Целодневна детска градина "Първи юни" град Исперих и Детска ясла град Исперих в
Обединено детско заведение "Първи юни" град Исперих.
2. Директорът на ЦДГ "Първи юни" гр. Исперих приема за стопанисване и управление активите и
пасивите и за съхранение и водене задължителната документация и на детската ясла.
3. Финансирането на обединеното детско заведение да се извършва от бюджета на функция
“Образование”.
4. Числеността на не педагогическия персонала за обслужване на яслените групи на обединеното
детско заведение да се включи в общата численост на функция "Образование", а на медицинския - в щата
на функция "Здравеопазване" към Община Исперих.
5. Трудово – правните взаимоотношения с персонала на детската градина и детската ясла да се
уредят съгласно Кодекса на труда.
6. Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областен управител на Област
Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването му
пред РОС по реда на ЗАП при условията на §142 от АПК.
249. С оглед необходимост от подаване на Заявление за вписване на Централна общинска библиотека
гр. Исперих в информационния регистър на Министерството на културата и на основание чл. 21, ал. 1, т.
2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на
културата
1. Приема статут и структура на Централната общинска библиотека "Петя Йорданова" гр. Исперих.
2. Възлага на Директора на Централната общинска библиотека гр. Исперих да извърши вписване на
Централната общинска библиотека гр. Исперих в информационния регистър на Министерството на
културата.
3. 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 обявяването му пред
Окръжен съд Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно
процесуалния кодекс.

250. С цел кандидатстване на проект "Обновяване и реконструкция на ОУ "Васил Априлов" гр.
Исперих" за финансиране пред Социално – инвестиционен фонд гр. София на основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от ЗМСМА

1. Подкрепя проект "Обновяване и реконструкция на ОУ "Васил Априлов" гр. Исперих" и дава
съгласието си за участие и финансиране пред Социално – инвестиционен фонд гр. София.
2. Общински съвет – Исперих изразява съгласие за съфинансиране на проект "Обновяване и
реконструкция на ОУ "Васил Априлов" гр. Исперих" в размер на минимум 20 % от строителната
стойност на проекта, подсигурен от общинския бюджет.
3. Общински съвет – Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме действия по
участие на проект "Обновяване и реконструкция на ОУ "Васил Априлов" гр. Исперих" за финансиране
пред Социално – инвестиционен фонд гр. София.
4. 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 обявяването му пред
Окръжен съд Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно
процесуалния кодекс.

252. Съгласно политиката на децентрализация в областта на социалните услуги и с цел да се очертаят
насоките на местната политика в предоставяне на социални услуги за нуждаещите се групи деца и
възрастни в общността и необходимостта от анализ на социалната ситуация в общината и потребностите
на рисковите групи от социална подкрепа на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА
1. Приема стратегия за развитие и предоставяне на социални услуги в община Исперих за периода
2007 – 2010г.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и областния управител на
област Разград в седемдневен срок.

253. 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.
1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на Лерзан Сейхан Сали със законен представител Нериман Хюсеин
Хюсеин от с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград, ул. Марица № 17.
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 обявяването му пред Окръжен
съд Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно процесуалния
кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На ОбС – Исперих:
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