ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 20
от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на
14.11.2016г. от 16.00 часа.
Днес 14.11.2016 г. от
Общински съвет Исперих.

16.00 часа

се проведе извънредно заседание на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В залата до настоящия момент за участие в заседанието са се регистрирали 28 от
общо 29 общински съветници. Отсъства общинския съветник Метин Руфи Шефкет. На
заседанието присъства Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете
инж. Николай Николов, г-жа Айджан Бейтула, г-жа Нехире Юмер и кметовете на
кметства по населени места и кметския наместник на с. Конево.
На основание чл.22, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.1, т.1 и във
връзка с чл. 40, ал.1 от нашия Правилник свиквам днешното заседание като
извънредно.
Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.
/ Общинския съветник Метин Шефкет заема мястото си/
Уважаеми колеги общински съветници,
По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, допълнения?
Няма.
Преминаваме към гласуване
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на
Общински съвет Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих, което ще се проведе на 16.11.2016 г. от 10.00 часа.
1.

2. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на « МБАЛ –
Исперих» ЕООД.
Относно: Ползване на финансов лизинг и банков кредит за зукупуване на
медицинска апаратура - компютърен томограф,за нуждите на “МБАЛ – Исперих”
ЕООД
3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 39, община
Исперих, област Разград на Министерството на здравеопазването за нуждите на
Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих
4. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество по процедура за
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020г.
/Заседанието се води от Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински
съвет Исперих/.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих, което ще се проведе на 16.11.2016 г. от 10.00 часа.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Община Исперих на 31.10.2016г. е постъпила покана от
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„ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, с което на основание писмо № 7000-1320/17.10.2016 г. на заместник министъра на регионалното развитие и
благоустройството във връзка с чл. 138, ал.2 от Търговския закон и чл. 17 от
Дружествения договор на „ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, се
свиква Общо събрание на съдружниците на „ В и К” ООД гр. Исперих, на 16.11.2016 г.
от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находящо се в гр. Исперих,
ул. „ Боровец” №1 при следния дневен ред:
1. Продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „
Водоснабдяване и канализация” ОД гр. Исперих.
2. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за
възлагане на управлението на „ Водоснабдяване и канализация” ООД гр.
Исперих, във връзка с решението по т.1.
3. Изменение на чл. 21 от дружествения договор на „ Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих, като в изречение първо, цифрата „ 2/3” да се
замни с „ ½”.
Уважаеми дами и господа общински съветници, предвид горното предлагам,
Общински съвет – Исперих да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
С цел участие в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих и 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 Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих на 16.11.2016
г. от 10.00 часа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Упълномощава адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на
Общински съвет Исперих със следните права:
1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, което ще се проведе на
16.11.2016 г. от 10. 00 часа в административната сграда на дружеството.
2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва:
2.1. Продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „
Водоснабдяване и канализация” ОД гр. Исперих.
ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
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2.2. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане
на управлението на „ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, във връзка с
решението по т.1.
ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.3. Изменение на чл. 21 от дружествения договор на „ Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих, като в изречение първо, цифрата „ 2/3” да се замни с „
½”.
ДА ГЛАСУВА – „ ПРОТИВ”
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Имате ли въпроси към вносителя, предложения, становища по докладната и
проекто решенията.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
Гласуването е поименно.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на
гласуване

14.1012016г от 16.00 ч.

участвали в поименното

Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих, което ще се проведе на 16.11.2016 г. от 10.00 часа.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За

П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 232
С цел участие в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих и 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 Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих на 16.11.2016
г. от 10.00 часа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Упълномощава адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на
Общински съвет Исперих със следните права:
2. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, което ще се проведе на
16.11.2016 г. от 10. 00 часа в административната сграда на дружеството.
2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва:
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2.1. Продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „
Водоснабдяване и канализация” ОД гр. Исперих.
ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.2. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане
на управлението на „ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, във връзка с
решението по т.1.
ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.3. Изменение на чл. 21 от дружествения договор на „ Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих, като в изречение първо, цифрата „ 2/3” да се замени с „
½”.
ДА ГЛАСУВА – „ ПРОТИВ”
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.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на « МБАЛ –
Исперих» ЕООД.
Относно: Ползване на финансов лизинг и банков кредит за закупуване на
медицинска апаратура - компютърен томограф,за нуждите на “МБАЛ – Исперих”
ЕООД
Адв. Дениел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте д-р Заргар.
д-р Абдулах Заргар – Управител на « МБАЛ – Исперих» ЕООД.
Уважаеми общински съветници,
Продължаваме със същата ситуация, Вие приемате и гласувате отпускането на
средства, но до нас не стига нищо. Длъжни сме да закупим тази медицинска апаратура,
тъй като ако не я осигурим няма да има клинични пътеки, а това ще доведе до
закриване на болницата.
Ние като болница няма как да осигурим тези средства сами да си я закупим.
Обръщаме се към общинските съветниците да ни помогнат и с общи усилия да
осигурим средствата за закопуването на компютърен томограф.
С цел постигане на прецизна диагностика и високо качество на медицинска
помощ на Отделение по образна диагностика в „МБАЛ-Исперих” ЕООД, лечебното
заведение има нужда от закупуване на:
1. Един брой компютърен томограф.
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Уважаеми общински съветници,
Компютърната томография (КТ) е образно-диагностичен метод разработен през
70-те години на миналия век. Той комбинира възможностите на рентгеновите и
компютърните технологии и дава възможност за получаване на последователни,
напречни срезове на органите на човешкото тяло. Методът позволява визуализирането
на костите, меките тъкани и вътрешните органи, както и на локализацията и размерите
на увреда при болестни процеси като: мозъчни инсулти, кръвоизливи, възпалителни и
травматични огнища, съдови аневризми и тумори. Това е изключително съществено за
планиране на лечението на болните.
„МБАЛ-Исперих”ЕООД разполага с един компютърен томограф, койтое
морално остарял, не отговаря на изискванията на съвременната образна диагностика,
често аварира и не позволява прецизно диагностиране.
За да продължи лечебното заведение да извършва своята дейност трябва да
закупи друг компютърен томограф с показатели отговарящи на изискванията на
медицински стандарт „Образна диагностика”.
Лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските
стандарти за качество на оказаната медицинска помощ.Медицинските стандарти се
утвърждават с наредби на Министъра на здравеопазването.
Съгласно Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за
болнична помощ, с които Националната здравна каса сключва договори, лечебното
заведение трябва да отговаря на задължителни условия.
Съгласно Чл.59 в, т.2 от Закона за здравното осигуряване един от критериите за
достъпност и качество на медицинска помощ и задължително условие по Наредба
приета с ПМС № 45 от 09.03.2016г. е наличие на нормативно определена и технически
изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно
заведение.
За да продължи лечебното заведение да работи с НЗОК и да извършва своята
дейност в пълен обем и с цел подобряване качеството на медицинските услуги и на
основание чл. 21.ал. 1, т.10, във връзка с ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет
Исперих да приеме следното решение:

РЕШЕНИЕ
1. Дава съгласие „ МБАЛ Исперих” ЕООД да ползва банков кредит в размер до
650 х.лв. / шестстотин и петдесет хиляди лв./ за закупуване на компютърен
томограф на разсрочено плащане.
1.2. Дава съгласие Община Исперих да гарантира пред банковите институции
размера на кредита.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря д.р Заргар.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря д-р Заргар.
Въпроси към вносителя.
Най вероятно след като става въпрос за такава сума ние допълнително след като
уговорите нещата по процедурата за закопуване по Закона за общинския дълг ние ще
трябва да предвижим процедурата за банкова гаранция тъй като търговсокото
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дружество е със 100% общинско участие и закона ни задължава и сме оставили втора
точка от решението отворена и ще се наложи още едно гласуване по нататък, когато
нещата са готови, параметрите на кредита, на финансовия лизинг или стоковия кредит.
Някой ще вземе ли отношение по докладната.
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Искам да споделя своето виждане. Това не е упрек към д-р Заргар. Той не може
да се превърне в пазач на лекарите. Те наистина са малко и са недостатъчни. Не съм
съгласен, че един лекар, който работи в общинска болница може да има и частен
кабинет и насочва болните към него. Бихме искали средствата да остават в болницата,
но такава е системата на здравеопазването в страната. Няма практика в света, където
това което се случва в нашите болници поради липса на лекари средствата вместо да
остават в болницата лекарите насочват пациентите в частните кабинети и те постъпват
там.
Управителя на « МБАЛ – Исперих» ЕООД д.р Заргар отговори на г-н Вутов.
Теоретически сте прав, но дори и всички пациенти да се лекуват в болницата ние имаме
лимит и дори да приемем повече болни държавата ще ни плати спрямо отпуснатия
лимит и няма да получим допълнителни средства.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Други желаещи да вземат отношение.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
Гласуването е поименно.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на
гласуване

14.1012016г от 16.00 ч.

участвали в поименното

Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на « МБАЛ –
Исперих» ЕООД.
Относно: Ползване на финансов лизинг и банков кредит за зукупуване на
медицинска апаратура - компютърен томограф,за нуждите на “МБАЛ – Исперих”
ЕООД
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман

За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
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7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 233
На основание чл. 21.ал. 1, т.10, във връзка с ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински
съвет Исперих да приеме следното решение:

РЕШЕНИЕ
1.Дава съгласие „ МБАЛ Исперих” ЕООД да ползва банков кредит в размер до
650 х.лв. / шестстотин и петдесет хиляди лв./ за закупуване на компютърен
томограф на разсрочено плащане.
1.2.Дава съгласие Община Исперих да гарантира пред банковите институции
размера на кредита.
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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.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 39, община
Исперих, област Разград на Министерството на здравеопазването за нуждите на
Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,(
Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент,
като ще подготви и подаде за финансиране по Оперативна програма «Региони в
растеж» 2014-2020г. голям инвестиционен проект с основна цел модернизиране на
системата за Спешна помощ в България. За обект на инвестиция в община Исперих е
определен Филиал за спешна медицинска помощ – град Исперих.
В тази връзка през 2015год. Общински съвет Исперих със свои Решения № 543 и
№544 по Протокол № 60 от 30.07.2015год. дари в полза на държавата в лицето на
Министерството на здравеопазването части от сграда на МБАЛ Исперих с площ 311,30
кв.м за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих.
С писмо с вх.№К-4726/07.11.2016г. Министерството на здравеопазването приема
с благодарност направеното дарение като ни уведомява, че следва да бъде взето и
решение за предоставяне на прилежащ терен към сградата с площ 170 кв.м, необходим
за изграждане на козирка: 35 кв.м., навес за линейки: ЗП 45 кв.м; дизелов генератор: 10
кв.м. и паркинг: 80 кв.м, което ще позволи осигуряване на изискваната площ.
Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Исперих през 2016год.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.12, ал.3 и чл.39 от
Закона за общинската собственост, чл.35, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл. 23,
ал.3, чл. 56, от Наредба № 27 на ОбС – Исперих, чл. 60,ал.1 от АПК и писмо с вх.№К4726/07.11.2016г. от Заместник министъра на здравеопазването
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Исперих през 2016 год. в раздел «Имоти, върху които
общината има намерение да учреди вещни права» с т.4 със следното съдържание:
Учредяване безвъзмездно право на ползване на 170 кв.м от УПИ I, квартал 78 по
регулационния план на гр. Исперих с обща площ 56 659 кв.м, ведно с построените в
имота сгради с Акт за частна общинска собственост № 5951/30.09.2015год.
II. Учредява на Министерството на здравеопазването за нуждите на Филиал за
спешна медицинска помощ, в гр. Исперих безвъзмездно право на ползване за срок от
10 години, на прилежащ терен към сграда №3 с площ 170 кв.м., необходим за
изграждане на козирка: 35 кв.м и навес за линейки: ЗП 45 кв.м пристроени до
североизточната фасада непосредствено пред входа на ФСМП; дизелов генератор:10
кв.м и паркинг:80 кв.м. пристроени до северозападната фасада местонахождение на
имота УПИ I, кв. 78 с начин на трайно ползване за болница с площ 56 659 кв.м в едно с
построената в имота сграда в град Исперих, община Исперих, област Разград, ул.
„Ахинора“ №39, УПИ I, кв.78 по регулационния план на града утвърден със Заповед
№25/29.01.2001г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 70/15.03.2004г. на Кмета на
Община Исперих при граници на имота: Север – УПИ II, ЮГ – ул. „Ахинора“, Изток –
земеделски земи, Запад – ул. „Братя Миладинови“ и УПИ III с Акт за частна общинска
собственост № 5951/30.09.2015год.
III. 1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи Договор за
безвъзмездно ползване в полза на Министерство на здравеопазването за нуждите на
Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих със срок от 10 години. След
изтичането на срока на договора същият да бъде удължен с още 10 години.
2. Договорът за безвъзмездно право на ползване, да включва следните текстове:
- «СОБСТВЕНИКЪТ упълномощава от свое име ПОЛЗВАТЕЛЯ да съгласува
проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване
на имота».
- «ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да извършва подобрения на имота за своя сметка,
включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и
комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на
техническата инфраструктура».
IV. Освобождава Министерството на здравеопазването изцяло от такси за
режийни разноски, необходими за реализиране на проекта, на основание чл.8, ал.6 от
Закона за местните данъци и такси.
V. Допуска предварително изпълнение на решението съгласно чл.60, ал.1 от
АПК.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Въпроси, предложения, становища.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на
гласуване

14.1012016г от 16.00 ч.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 39, община
Исперих, област Разград на Министерството на здравеопазването за нуждите на
Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 234
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.12, ал.3 и чл.39 от
Закона за общинската собственост, чл.35, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл. 23,
ал.3, чл. 56, от Наредба № 27 на ОбС – Исперих, чл. 60,ал.1 от АПК и писмо с вх.№К4726/07.11.2016г. от Заместник министъра на здравеопазването
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Исперих през 2016 год. в раздел «Имоти, върху които
общината има намерение да учреди вещни права» с т.4 със следното съдържание:
Учредяване безвъзмездно право на ползване на 170 кв.м от УПИ I, квартал 78 по
регулационния план на гр. Исперих с обща площ 56 659 кв.м, ведно с построените в
имота сгради с Акт за частна общинска собственост № 5951/30.09.2015год.
II. Учредява на Министерството на здравеопазването за нуждите на Филиал за
спешна медицинска помощ, в гр. Исперих безвъзмездно право на ползване за срок от
10 години, на прилежащ терен към сграда №3 с площ 170 кв.м., необходим за
изграждане на козирка- 35 кв.м пристроени до североизточната фасада непосредствено
пред входа на ФСМП; навес за линейки ЗП 45 кв.м; дизелов генератор:10 кв.м и
паркинг:80 кв.м. пристроени до северозападната фасада местонахождение на имота
УПИ I, кв. 78 с начин на трайно ползване за болница с площ 56 659 кв.м в едно с
построената в имота сграда в град Исперих, община Исперих, област Разград, ул.
„Ахинора“ №39, УПИ I, кв.78 по регулационния план на града утвърден със Заповед
№25/29.01.2001г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 70/15.03.2004г. на Кмета на
Община Исперих при граници на имота: Север – УПИ II, ЮГ – ул. „Ахинора“, Изток –
земеделски земи, Запад – ул. „Братя Миладинови“ и УПИ III с Акт за частна общинска
собственост № 5951/30.09.2015год.
III. 1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи Договор за
безвъзмездно ползване в полза на Министерство на здравеопазването за нуждите на
Филиал за спешна медицинска помощ, в гр. Исперих със срок от 10 години. След
изтичането на срока на договора същият да бъде удължен с още 10 години.
2. Договорът за безвъзмездно право на ползване, да включва следните текстове:
- «СОБСТВЕНИКЪТ упълномощава от свое име ПОЛЗВАТЕЛЯ да съгласува
проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване
на имота».
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- «ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да извършва подобрения на имота за своя сметка,
включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и
комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на
техническата инфраструктура».
IV. Освобождава Министерството на здравеопазването изцяло от такси за
режийни разноски, необходими за реализиране на проекта, на основание чл.8, ал.6 от
Закона за местните данъци и такси.
V. Допуска предварително изпълнение на решението съгласно чл.60, ал.1 от
АПК.
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 Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество по процедура за
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих подготви проектно предложение по процедура за безвъзмездна
финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ от
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., което
беше одобрено с Решение № 801–47 от 21.10.2016г. на ръководителя на управляващия
орган.
Наши партньори по проекта са СНЦ „Асоциация Интегро“ гр.Разград и ОУ
„Христо Ботев“ гр.Исперих, с които съгласно изискванията на процедурата следва да се
подпише одобрено от общинския съвет споразумение за партньорство, преди
сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.61 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
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1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проект
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община
Исперих“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” от Оперативна
програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. между Община
Исперих и партньорите ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих и СНЦ „Асоциация Интегро”
гр.Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Бейтула.
Въпроси, предложения, становища.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 235
На основание чл.21, ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проект
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община
Исперих“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” от Оперативна
програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. между Община
Исперих и партньорите ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих и СНЦ „Асоциация Интегро”
гр.Разград.
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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Благодаря, че всички се отзовахте на поканата за днешното извънредно
заседание на Общински съвет Исперих.
Закривам извънредното заседание проведено на 14.11.2016 г.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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