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

ПРОТОКОЛ № 28 от 27.04.2017г.
РЕШЕНИЕ

№ 305
На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление
на Кмета на Община Исперих за 2016 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 306
На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91,
ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2016 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на
Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за
развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

РЕШЕНИЕ

№ 307
На основание чл.21, ал.1, т.13, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от ЗУО,
във връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от ЗООС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на
отпадъците в община Исперих за 2016 г.
2. Решението да бъде изпратено 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
съобщаването му пред Административен Съд - гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 308
На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с т.12 и ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета в община Исперих за 2016 г.
2. Решението да бъде изпратено 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
съобщаването му пред Административен Съд - гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 309
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих, чл.11, ал.1, т. 10 буква „б“ ЗУЕС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде предоставено на «Теленор България» ЕАД, с ЕИК
130460283 без търг или конкурс на:

1. Правото да ползва площ от 12,2м² (дванадесет цяло и две десети) кв.м от
покривното и съответното подпокривно пространство на сграда, както и 4,5м² (четири
цяло и пет десети) кв. м. от имота, и двете част от имот №0.93 /нула точка девет три/,
кв.15 /петнадесети/ по ЗРП на с.Тодорово, ЕКАТТЕ:72578, община Исперих, одобрени
със Заповед №63/07.04.1987 на кмета на Община, целият с площ от 1,564 /едно цяло
петстотин шестдесет и четири десети/ дка при следните съседи: 72578.0.94 – Двор;
72578.0.92 – Двор, за инсталирането и използването на следните електронно
съобщителни съоръжения:
1.1. Базова станция;
1.2. Технологична кабина за базова станция;
1.3. Антенни стойки за монтаж на антени и антенни устройства;
1.4. Климатична и пожароизвестителна системи;
1.5. Сигнално охранителна система;
1.6. Други необходими съоръжения и оборудване.
2. Правото да инсталира и ползва оборудването, необходимо за инсталирането и
функционирането на следните съоръженията:
2.1.Фидерни кабели и скари, свързващи базовата станция с антените;
2.2. Заземителна инсталация;
2.3. Мълниезащитна инсталация;
2.4.Самостоятелна електрическа инсталация със собствено мерене, свързваща
съоръженията с източник на електрическо захранване;
2.5. Телефонни кабели, свързващи базовата станция с най-близката точка за
връзка към фиксирана обществена телефонна мрежа. В случай, че в имота има
инсталирани свободни телефонни чифтове НАЕМАТЕЛЯТ има право да ги ползва.
2.6.Други необходими съоръжения и оборудване.
II. Дава съгласие Община Исперих, съвместно с останалите собственици на
сградата да сключат договор за наем за срок от 10 години с «Теленор България» ЕАД, с
ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: град София, СО-район Младост,
ж.к. «Младост 4», Бизнес парк София, сграда №6, представлявано от изпълнителния
директор Майкъл Фоли срещу месечна наемна цена в размер на левовата
равностойност на 150 евро.
IIІ. Настоящото решение да бъде изпратено 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 Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 310
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА и
в съответствие с условията за финансиране на проекти от ПУДООС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда към
Министерство на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за реализация на проект „Изграждане на част от V
етап на канализационната мрежа на гр.Исперих“
2. Удостоверява, че разработеният проект за „Изграждане на част от V етап
на канализационната мрежа гр.Исперих“ е в пълно съответствие с
приоритетите на Общинския план за развитие на община Исперих 2014 –
2020 година, Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и
селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление.
Приоритетна област 4. Ресурси и продукция, Мярка 4.1. Осигуряване на
ресурси за обновяване и изграждане на липсващите елементи на
системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
Приоритет 4.1 Изграждане, разширяване и реконструкция на
канализационни мрежи и ВиК мрежи в населените места на Община
Исперих
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите
документи за кандидатстване за изпълнение на проект „Изграждане на
част от V етап на канализационната мрежа гр.Исперих“ пред ПУДООС
към МОСВ.
4. Настоящото Решение влиза в сила от деня на приемането му (Съгласно
чл.73, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОС-Исперих,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация)
Решението да бъде изпратено 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 съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 311
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029
099, 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 поземлен имот № 029 099, ЕКАТТЕ
32 874, местност “Коджа Екинлик” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград.
2. Одобряване на Задание.
3. 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

№ 312
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.9, ал.2 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Исперих през 2017год в раздел «Имоти, върху които
общината има намерение да учреди вещни права» с т.2 със следното съдържание:
Учредяване безвъзмездно право на ползване на част от поземлен имот №000065 с
начин на трайно ползване Дървопроизводствена площ в местността «Воденичарски
път» в землището на с. Бърдоква, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 1790/27.03.2007год.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.34, ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.69, ал.3, т.2, чл.71, ал.7 от Закона за горите, във връзка с
чл.11, ал.1 и 2 от Закона за пчеларството и чл.56, ал.4 и ал.5 от Наредба №27 на
Общински съвет -Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10
(десет) години върху част от поземлен имот № 000065 (нула нула нула нула шестдесет
и пет) с начин на трайно ползване Дървопроизводствена площ с обща площ 784,630
дка в местността „воденичарски път“, с. Бърдоква в отдел 1168, подотдел Ж- 3 с площ
2,000 (два) дка за устройване на 60 броя пчелни семейства, собственост на Неджати
Йонузов Ибрахимов, с адрес гр.Исперих, ул. „Гео Милев“ №8, община Исперих,
съгласно Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 1186/03.08.2011год.

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1790 от
27.03.2007год., вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2008г., вх. № 169, том I,
№19.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих в договора за наем да бъде включена
клауза със следния текст: - « Наемателя няма право да извършва масивно строителство
в посочения имот».
ІІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
IV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
V. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 313
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени имоти да
се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие за продажба на:
1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин
седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно
предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и
девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих,
област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-1835/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; №
03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
29.08.2016год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 106,00
(шест хиляди сто и шест) лева, която е пазарна цена на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2017 г.
1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 1367,30 (хиляда триста шестдесет и
седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000098/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящите решения.
ІІІ. Настоящото 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.
РЕШЕНИЕ
№ 314

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени имоти да
се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие за продажба на следните поземлени имоти, както следва:
1. 1. Урегулиран поземлен имот XVI -2856 (римско шестнадесет тире две хиляди
осемстотин петдесет и шест) в квартал 15 (петнадесет) отреден за Други цели с площ 45
(четиридесет и пет) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. „Васил Левски“, област Разград
по регулационния план на града, одобрена със Заповед № 25/29.01.2001г. и изменен със
Заповед № 35/24.01.2017 год. за изменение на ПУП-ПР на Кмета на община Исперих
при граници на имота: север – УПИ V от кв.15; изток – УПИ XVI от кв.15; юг – ул.
„Васил Левски“ и запад – улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6341
от 16.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 966,00
(деветстотин шестдесет и шест ) лева.
1.3. Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 10.03.2017 г. е в размер на 466,00 (четиристотин шестдесет и шест ) лева.
1.4.Данъчната оценка на имота е в размер на 344,40 (триста четиридесет и
четири лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000222/15.02.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
2. 1. Поземлен имот № 24150.501.529 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет
точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и девет) с начин на трайно ползване
Нива с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в
с.Духовец, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АК при
граници на имота: имоти с №, №24150.501.18; 24150.501.590; 24150.501.591;
24150.501.20; 24150.21.28; 24150.21.11 и 24150.501.528, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6335/ 02.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на
07.02.2017год.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 2 428,00
(две хиляди четиристотин двадесет и осем ) лева.
2.3.Пазарната оценка на имота,определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 02.03.2017 г. е в размер на 1 396,00 (хиляда триста деветдесет и шест) лева.
2.4.Данъчната оценка на имота е в размер на 446,10 (четиристотин четиридесет
и шест лева и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000097/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящите решения.
ІІІ. Настоящото 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.
РЕШЕНИЕ
№ 315

Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Яким Груево, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет –
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между
община Исперих и Фикрет Юмер Хамди, с адрес с.Яким Груево, ул.”Опълченска” № 6,
община Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а
именно 463,47/3937,60 (четиристотин шестдесет и три цяло четиридесет и седем
наклонена черта три хиляди деветстотин тридесет и седем цяло и шестдесет) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел I-139 (римско първи тире
сто тридесет и девет) в квартал 17 (седемнадесет) с обща площ на имота 3937,60 (три
хиляди деветстотин тридесет и седем цяло и шестдесет) кв.м с местонахождение
с.Яким Груево, ул. „Опълченска“ №6, община Исперих по регулационния план на
селото, одобрен със Заповед 343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: север- ул. „Опълченска“; запад и юг- парцел II-140 от кв.17 по Акт
за частна общинска собственост № 6364 от 27.02.2017год. вписан в Агенцията по
вписванията на 01.03.2017 г.
на съсобственика Фикрет Юмер Хамди, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 183, том ІІ, дело № 550 / 1994год. и Нотариален акт
№ 79, том І, рег. № 508, дело №49 от 2017год.

ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 29.03.2017 г. в размер на 1 069,00 (хиляда шестдесет
и девет) лева без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 967,70 (деветстотин шестдесет и
седем лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение №
6702000353/24.02.2017 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община
Исперих.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
ІV. 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.
РЕШЕНИЕ
№ 316

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от
Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следните поземлени
имоти:
1.1. Поземлен имот № 03472.40.328 по кадастралната карта на с.Белинци
представляващ УПИ № IX-328, кв.20 по ПУП на селото от За обект комплекс за
здравеопазване в За обществено обслужване и начина на трайно ползване на сградата
от Здравно заведение в Жилищна сграда.
1.2.Поземлен имот № 15953.65.178 по кадастралната карта на с.Голям Поровец
представляващ УПИ № V-178, кв.26 по регулационния план на селото от За обект
комплекс за здравеопазване в За ниско-етажно жилищно строителство и начина на
трайно ползване на сграда № 15953.65.178.1 от Здравно заведение в Жилищна сграда.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
3.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 Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 317

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона
за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Приема Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих и за
изразходваните бюджетни средства за 2016 г. на следните читалища на територията на
община Исперих:
гр.Исперих
„Съзнание 1891”
с.Лъвино
„Пробуда 1928”
с.Подайва
„Елин Пелин 1930”
с.Голям Поровец
„Самообразование 1901”
с.Печеница
“Васил Левски 1936”
с.Къпиновци
„Назъм Хикмет-1959г.”
с.Малък Поровец
„Развитие-1910”
с.Духовец
„Просвета 1929”
с.Лудогорци
„Развитие-1928г.”
с.Старо селище
„Просвета 1920”
с.Китанчево
„Пробуда 1927”
с.М.Йонково
„Н.Й.Вапцаров 1964”
с.Свещари
„Пробуда 1929”
с.Конево
„Нов живот 1940”
с.Вазово
„Съзнание-1927”
с.Вазово
„Рома-Вазово-2007г.”
с.Яким Груево
„Светлина 1939”
с.Белинци
„Пробуда 1931”
с.Тодорово
„Наука-1937г.”
с.Делчево
„Самообразование 1930”
с.Бърдоква
„Васил Левски 1927”
с.Йонково
„Пробуда 1927-Йонково”
с.Средоселци
„Просвета-1956г.”
с.Райнино
„Просвета-1942г.”
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград 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.
РЕШЕНИЕ

№ 318
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя
имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2,
неразделна част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар,
буря, ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо
съединение, смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и
злоумишлени действия на трети лица и други природни бедствия.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по
приложения 1 и 2.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението
на настоящото решение.
IІІ. 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 - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 319
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.6, т.8 от Методика за разпределение на
средствата по фонд „Социална закрила”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Фонд „Социална
закрила“ с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждане на Домашен социален патронаж гр.Исперих“.
2. Дава съгласие Община Исперих да предостави като съфинансиране по проекта
сумата в размер на 10% от неговата стойност.
3. 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.
РЕШЕНИЕ

№ 320
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за социално подпомагане и чл. 36,
ал.2, т.2а и т.4аа от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Променя Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания /ДЦДВУ/
на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания /ДЦД/МУ/, считано от
01.07.2017г.
2.Променя Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без
увреждания 1 и 2 /ЦНСТД/МБУ 1 и 2/ на Център за настаняване от семеен тип за деца
без увреждания 1 и 2 /ЦНСТДБУ 1 и 2/, считано от 01.07.2017г.
3.Възлага на Кмета на Община Исперих да уведоми за решението на Общинския
съвет изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и директора на
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград.
4.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-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.
РЕШЕНИЕ

№ 321
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на §1, ал.1, т.32 от Допълнителните разпоредби на
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Променя капацитета на Преходно жилище от 12 на 8 потребители, считано
от 01.07.2017г.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да уведоми за решението на
Общинския съвет изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и
директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград.
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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 322

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1`.Предлага капацитета на Център за обществена подкрепа към Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в гр.Исперих да бъде увеличен от 40
на 50 потребители, считано от 01.01.2018г., поради нарастване броя на ползвателите на
социалната услуга.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да изпрати на изпълнителния
директор на Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция
„Социално подпомагане“ гр.Разград искане за промяна капацитета на ЦОП към КСУДС
„Лудогорие“ гр.Исперих, от 40 на 50 потребители, считано от 01.01.2018г.
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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 323
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Актуализира План за развитие на социалните услуги в община Исперих за
2017г.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави актуализирания План за
развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. на изпълнителния директор
на Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция
„Социално подпомагане“ гр.Разград.
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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 324
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 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 развитие на социалните услуги в община Исперих за 2018г.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на
социалните услуги в община Исперих за 2018г. на изпълнителния директор на Агенция
за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално
подпомагане“ гр.Разград в 14-дневен срок от неговото приемане.
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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 325
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за закрила на детето за 2016г.
2.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Адв. Даниел Димитров
Председател на Общински съвет Исперих

