РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 26.06.2007г.
ПРОТОКОЛ № 40

298. С цел избиране на представител на ОбС - Исперих на редовното годишно Общо събрание на
акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски – Разград" АД и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от ТЗ
298/1. Упълномощава д-р Муртаза Моканов – заместник управител на "МБАЛ – Исперих" ЕООД
гр. Исперих да представлява Общински съвет – Исперих в Общото събрание на "Многопрофилна
болница за активно лечение Св. Иван Рилски" – гр. Разград
298/2. 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 Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

299. Във връзка с гарантиране на равен достъп до качествено образование, и на основание чл. 21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Плана за
развитие на Община Исперих за периода 2005 – 2013 година, приет с Решение № 174 на Общински съвет
– Исперих от 01.03.2006 година, Протокол № 26 и Националната стратегия за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства приема Програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства в община Исперих за периода 2007 – 2013 година.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния Управител на област
Разград в седемдневен 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.

300. С цел административното обезпечаване на дейността на новосъздаденото кметство Малко
Йонково и на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 21, ал. 1 т. 2, 5 и 6 от ЗМСМА
300/1. Увеличава числеността на персонала в дейност "Общинска администрация",
дофинансирана от общинския бюджет с 2 (две) щатни бройки, считано от 01.07.2007 година.
300/2.
Приема
Средна
брутна
работна
заплата
в
дейност
"Общинска
администрация", дофинансирана от общинския бюджет, считано от 01.07.2007 год. в размер на 360 лв.
300/3. Одобрява структурата на Общинска администрация Исперих, в съответствие с числеността
на персонала както следва:

Обща численост на персонала:

било

става

106,5

108,5

в т.ч. държавна отговорност

98,5

98,5

в т.ч. общинска отговорност

8,0

10,0

27,0

28,0

21,0

22,0

58,5

59,5

25,0

26,0

Промяната от 2 (две ) щатни бройки да се отрази:
в изборни длъжности
кметове на кметства - 1 бр.
в обща администрация
звено "Административно обслужване" - 1 бр.

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния управител на Област
Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

301. Поради необходимост от административен адрес и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
301/1. Именува улица от О.К. 344 до О.К. 340, която е перпендикулярна на улица "Н. Й.
Вапцаров" и успоредна на ул. "Цар Симеон" по плана на гр. Исперих – "ПЕТЯ ЙОРДАНОВА";
301/2. Номерира имотите с административни номера, както следва:
- парцел ХХVІІІ – 643 - № 2
- парцел ХХVІІ – 642 - № 4
- парцел ХХІХ – 643 - № 1
- парцел ХХVІ – 641 - № 3
Настоящото решение да се изпрати 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 Админи-стративно процесуалния кодекс.

302. Във връзка с прецизиране и допълване на Решение № 275 на ОбС – Исперих за отстъпване на
право на строеж за построяване на четириетажна сграда в квартал 44, УПИ І по плана на гр. Исперих и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 48
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА
302/1. Допълва Решение № 275 на ОбС - Исперих за отстъпено право на строеж за построяване на
четириетажна сграда в квартал 44, УПИ І по плана на гр. Исперих, с нова точка 5 със следния текст:
Правото да се построи сградата в квартал 44, УПИ І по плана на гр. Исперих, се погасява в полза на
Община Исперих /собственик на земята/ по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години от
датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.

302/2. Настоящето решение се счита за неразделна част от Решение № 275 от 23.03.2007г. на
Общински съвет – Исперих.

Настоящото решение да бъде изпратено 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 обявяването му пред
Административен съд град Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

303. Във връзка с прецизиране и допълване на Решение № 276 на ОбС – Исперих за отстъпване на
право на строеж за построяване на двуетажна масивна сграда в квартал 44, УПИ І по плана на гр.
Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 48 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
303/1. Допълва Решение № 276 на ОбС - Исперих за отстъпено право на строеж за построяване на
двуетажна масивна сграда в квартал 44, УПИ І по плана на гр. Исперих, с нова точка 5 със следния текст:
Правото да се построи сградата в квартал 44, УПИ І по плана на гр. Исперих, се погасява в полза на
Община Исперих / собственик на земята / по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години от
датата на подписване на договора за учредяване право на строеж.
303/2. Настоящето решение се счита за неразделна част от Решение № 276 от 23.03.2007г. на
Общински съвет – Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено 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 обявяването му пред
Административен съд град Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

304. Предвид необходимостта от реализация на пилотен проект "Програма с конкретни мерки за
енергийна ефективност в сгради държавна и общинска собственост" по отношение на ползваната сграда
от "МБАЛ - Исперих" ЕООД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
304/1. Възлага на Кмета на Община Исперих провеждането на процедурата за избор на
изпълнител и сключването на договор за обществена поръчка /ЕСКО договор/, във връзка с реализация
на пилотен проект "Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в сгради държавна и
общинска собственост" по отношение на ползваната сграда от "МБАЛ - Исперих" ЕООД.
Настоящото решение да бъде изпратено 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 обявяването му пред
Административен съд град Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

305. Предвид необходимостта от реализация на пилотен проект "Програма с конкретни мерки за
енергийна ефективност в сгради държавна и общинска собственост" по отношение на ползваните сгради

от ОУ "В. Априлов" гр. Исперих и Гимназия "В. Левски" гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА
305/1. Възлага на Кмета на Община Исперих провеждането на процедурата за избор на
изпълнител и сключването на договор за обществена поръчка /ЕСКО договор/, във връзка с реализация
на пилотен проект "Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в сгради държавна и
общинска собственост" по отношение на ползваната сграда от ОУ "В. Априлов" гр. Исперих.
305/2. Възлага на Кмета на Община Исперих провеждането на процедурата за избор на
изпълнител и сключването на договор за обществена поръчка /ЕСКО договор/, във връзка с реализация
на пилотен проект "Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в сгради държавна и
общинска собственост" по отношение на ползваната сграда от Гимназия "В. Левски" гр. Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено 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 обявяването му пред
Административен съд град Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На ОбС – Исперих:

/П/

/ Турхан Абтулов /

