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

ПРОТОКОЛ № 31 от 26.05.2017г.
РЕШЕНИЕ

№330
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Решениие № 270 по Протокол № 24 от
19.01.2017г. на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното
образование в община Исперих за периода 2017-2021 година.
2. Възлага на Кмета на община Исперих изпълнението на дейностите по
Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в
община Исперих за периода 2017-2021 година.
3. Възлага на Постоянната комисия по образование, култура, спорт и туризъм
на Общински съвет - Исперих общия мониторинг и контрола за изпълнение на
Програмата.
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

№ 331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната
2017/2018 година.
2. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
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.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6, чл. 314, ал.
3 от Закона за предучилищното и училищното образование
I. Предлага да се закрие ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, считано от 01.09.2017
г. като:
1. Мотиви за необходимостта от закриване:
– необходимост от намаляване броя на слетите и маломерни паралелки в
общината:
Към момента в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, се обучават 70 ученици в 6
паралелки, две от които слети (III-IV клас и VII-VIII клас).
През учебната 2017/2018 в училището ще има 59 ученици, разпределени в 5
паралелки, две от които ще бъдат слети (I-II клас и III-IV клас). Драстичното намаляване
броя на учениците се дължи основно на регламентираното в Закона за предучилищното и
училищното образование завършване на основното образование една година по-рано –
след седми клас, а не както досега – след осми клас. За учебната 2018/2019 година се
очаква броят на учениците да спадне на 53, а през 2019/2020 учебна година на 43
ученици. Те ще продължат да се обучават в слети паралелки, в нарушение на принципа
за равен достъп до качествено образование на учениците.
– наблюдава се затруднение при формиране на преподавателската работа за
учителите от прогимназиален етап, за някои от които се налага да формират норматив с
учебни предмети, неотговарящи на професионалната им квалификация;
– допълнително финансиране за сметка на общинския бюджет:
За учебната 2017/2018 година са необходими допълнителни общински средства за
дофинансиране на училището извън ЕРС.
2. Наименование и адрес на училището:
Основно училище „Васил Левски” – с. Тодорово, община Исперих, област Разград
3. Вид на училището:
Основно училище
4. Етап и степен на образование и организация на учебния ден:
Начален и прогимназиален етап, основна степен, дневна форма на обучение
5. Брой на учениците в училището и възможност за пренасочването им:
През учебната 2016/2017 учебна година в ОУ „Васил Левски” – с. Тодорово, се
обучават 70 ученици, от които:
I клас
10 ученици
II клас
9 ученици
III клас
1 ученик
IV клас
11 ученици
V клас
15 ученици
VI клас
10 ученици
VII клас
8 ученици
VIII клас
6 ученици
Учениците ще могат да бъдат насочени към ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих,
защото е средищно училище; разполага с необходимата материално-техническа база за
прием на допълнително ученици; в училището се обучават ученици от с. Тодорово;
училищното ръководство на приемащото училище поема ангажимента да осигури

заетост на педагогическия персонал на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, след неговото
закриване.
6. Информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база:
Материално-техническата база и сградният фонд на ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово /с Акт за публична общинска собственост № 5689/ 31.03.2017г./, да преминат
на разпореждане на кмета на община Исперих.
Земеделската земя на ОУ „В. Левски“ – с. Тодорово, представляваща: нива от
25,582 дка, трета категория, местност КАЛАЙМАН, имот № 023001; нива от 19,421 дка,
трета категория, местност КАЛАЙМАН, имот № 024001 – намиращи се в землището на
с. Тодорово, да преминат на разпореждане на кмета на община Исперих.
7. Приемане и съхраняване на задължителната документация:
Задължителната документация да се приеме и съхранява от приемащото ОУ
„Васил Априлов” – гр. Исперих.
8. Информация за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени
учениците:
Училищният автобус на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, да се предостави на
ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, за осигуряване транспорта на пътуващите от
закритото училище ученици.
II. Възлага на Кмета на община Исперих да представи на Министъра на
образованието и науката мотивирано предложение за закриване на ОУ „Васил Левски“ –
с. Тодорово, и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение
на решението на Общински съвет – Исперих.
III. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
IV. 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

№ 332
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Мики Маус“ с. Белинци, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Мики Маус“ с. Белинци за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5331/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
03472.40.87 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на
трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 3 557 кв.м., ведно с
построената в имота масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на трайно
предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 492 кв.м./ и

материално-техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 019003
с площ 26,889 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на
с.Белинци, местност Коджа екинлик при граници: имоти № 019002; № 000122; №
019004; № 019009 и № 019008; Поземлен имот № 032004 с площ 58,205 дка с начин на
трайно ползване Малини, касис, находящ се в землището на с.Белинци, местност
Малини при граници: имоти № 000067; № 032003; № 000064; № 000068; № 000043;
Поземлен имот № 032005 с площ 62,984 дка с начин на трайно ползване Малини,
касис, находящ се в землището на с.Белинци, местност Малини при граници: имоти №
000062;№ 032001; № 032002; № 000067; № 000068с обща площ: 148,078 дка/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Слънце” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.
II. 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

№ 333
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Ивайло“ с. Бърдоква, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Ивайло“ с. Бърдоква за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5682/ 03.01.2014 г., а именно УПИ X-42 в квартал
7 отреден За обществено застрояване с площ 1 925 кв.м., ведно с построената в имота
масивна двуетажна сграда със застроена площ 296 кв.м./ и материално-техническата
база /по Приложение № 2/ на детската градина да се използват и стопанисват от
Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с.
Лудогорци, община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо
Ботев” с. Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.

II. 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

№ 334
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Незабравка“ с. Голям Поровец, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5961/ 08.12.2015 г., а именно поземлен имот
15953.65.724 с начин на трайно ползване Детска градина с площ 3 677 кв.м., ведно с
построените в имота: едноетажна сграда № 15953.65.724.1 с начин на трайно ползване
За детско заведение с площ 260 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.2 с начин на
трайно ползване За детско заведение с площ 23 кв.м., едноетажна сграда №
15953.65.724.3 с начин на трайно ползване Постройка за допълващо застрояване с
площ 11 кв.м. и материално-техническата база /по Приложение № 3/ на детската
градина да се използват и стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Дора Габе ”с.
Лудогорци, община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо
Ботев” с. Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.
II. 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

№ 335
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Детелина“ с. Къпиновци, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Детелина“ с. Къпиновци за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5995/ 29.01.2016 г., а именно УПИ II-109 в квартал
6 отреден За обществено застрояване с площ 2 343 кв.м., ведно с построените в имота
масивна едноетажна сграда със застроена площ 108 кв.м. с начин на трайно ползване За
детска градина, масивна едноетажна сграда със застроена площ 12 кв.м. с начин на
трайно ползване Допълваща постройка към детска градина и материално-техническата
база /по Приложение № 4/ на детската градина да се използват и стопанисват от
Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Радост” с. Подайва,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий” с.
Подайва в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.
II. 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

№ 336
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Славейче“ с. Лъвино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Славейче“ с. Лъвино за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5264/ 18.02.2013г., а именно УПИ VIII-267 в
квартал 25 с начин на трайно ползване За обществено застрояване /за детска градина/
с площ 1 474 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда 01 с начин
на трайно ползване Целодневна детска градина със застроена площ 300 кв.м. и
материално-техническата база /по Приложение № 5/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 024024
с площ 154,558 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на
с.Лъвино, местност Джинавлу при граници: имоти № 024064; № 024063; № 024062; №
024017, № 024061, № 024060, № 024049, № 024015, № 024072, № 024044, № 024082 и
№ 000170/.

3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата, пътуващи до „Първи юни” гр. Исперих, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих, в
присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.
II. 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

№ 337
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Момина сълза“ с. Райнино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Момина сълза“ с. Райнино за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5334/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
61875.33.329 с начин на трайно ползване За обект за детско заведение и начин на
трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 8 483 кв.м., ведно с
построените в имота масивна едноетажна сграда № 61875.33.329.1 с начин на трайно
ползване Сграда за детско заведение със застроена площ 414 кв.м., масивна
едноетажна сграда № 61875.33.329.2 с начин на трайно ползване Сграда за детско
заведение със застроена площ 175 кв.м. и материално-техническата база /по
Приложение № 6/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община
Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за ползване и стопанисване от
Община Исперих /Поземлен имот № 013012 с площ 29,997 дка с начин на трайно
ползване Нива, находящ се в землището на с.Райнино, местност В. Желязков при
граници: имоти № 013071; № 013070; № 13069; № 013068, № 013024, № 100129, №
013018 и № 100100/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Кокиче ”с. Вазово,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „ Н.Й. Вапцаров ” с.
Вазово в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.
II. 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

№ 338
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Славейче“ с. Старо селище, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Славейче“ с. Старо селище за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5688/ 06.02.2014 г., а именно УПИ I-159 в квартал
18 отреден За обществено застрояване с площ 5 063 кв.м., ведно с построената в имота
масивна сграда с начин на трайно ползване Детска градина със застроена площ 604
кв.м./ и материално-техническата база /по Приложение № 7/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Дора Габе” с.Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с.
Лудогорци, община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо
Ботев” с. Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2017 г.
II. 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

№ 339
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
30.05.2017 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
30.05.2017 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. Приемане на Доклад на Управителя за дейността на „ В и К” ООД гр.
Исперих през 2016 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството
за 2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.2. Освобождаване от отговорност на управителя на „ В и К” ООД гр. Исперих
за 2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.3. Приемане на доклад на одитния комитет към „ В и К” ООД гр. Исперих. ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.4. Гласуване на избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2017 г. на „ В и К” ООД гр. Исперих. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.5. Освобождаване на одитния комитет на „ В и К” ООД гр. Исперих, избран с
решение на Общото събрание на 21.12.2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.6.Разни – В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
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.
РЕШЕНИЕ

№ 340
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:

2. Урегулиран поземлен имот IV-122 (римско четири тире сто двадесет и две) в
квартал 5 (пет ) отреден за Жилищно застрояване с площ 989 (деветстотин осемдесет
и девет)кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 6 по регулационния план на селото
одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на на кмета на община Исперих при граници
на имота: север – ул. „Мургаш“; изток – УПИ V-122 от кв. 5; юг – УПИ XII-123, XIII121 от кв.5 и запад – УПИ III -120 от кв.5 съгласно Акт за частна общинска собственост
№ 6334 от 06.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год.
3. Поземлен имот № 61875.33.32 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка тридесет и две) с начин на трайно ползване
Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем)
кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ по кадастралната карта на селото одобрена
със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при
граници на имота: имоти с № 61875.33.33; №61875.33.35; №61875.33.527;
№61875.33.526; №61875.33.382 и №61875.33.31 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6430 от 09.05.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на
12.05.2017год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и
пет) лева на декар.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. 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

№ 341
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 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 поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот № 65650.12.9 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет
точка дванадесет точка девет) с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя с
площ 2 374 (две хиляди триста седемдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на
с.Свещари, одобрена със Заповед РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на АК с

местонахождение на имота с.Свещари,община Исперих, област Разград при граници и
съседи: поземлени имоти №,№65650.12.10; 65650.26.1; 65650.35.472; 65650.35.466 и
65650.35.456 съгласно АЧОС № 6065 от 24.03.2016г.вписан в Агенцията по
вписванията на 31.03.2016год. на собственика на законно построената сграда-друг вид
обществена сграда собственост на Нермин Джелил Селим с адрес гр.Исперих, ул.
«Странджа» № 10, община Исперих, област Разград, притежаващ Договор за покупко
продажба на недвижим имот №1 от 28.12.2004год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 07.04.2017 г. в размер на 1 721,00 (хиляда
седемстотин двадесет и един) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 382,80 (триста осемдесет и два лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000062/20.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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

№ 342
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:
1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и
петдесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две) с начин на трайно
ползване
За друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди
четиридесет и два) кв.м, ведно с построените в имот самостоятелни обекти:
1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395
(триста деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76
(седемдесет и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.

1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54
(петдесет и четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община
Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД18-40/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30;
24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на
04.03.2010год., рег.№ 199, том 1, № 127.
2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
95 006,00 (деветдесет и пет хиляди и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 13.03.2017 год.
3. Данъчната оценка на имота е в размер на 21 865,30 (двадесет и една хиляди
осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет стотинки) лева съгласно съгласно
Удостоверение за данъчна оценка № 6702000748/03.04.2017 год. на отдел МДТ при
община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен 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

№ 343
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и 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 поземлен
имот да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с яво наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Урегулиран поземлен имот IX (римско девет) в квартал 11 (единадесет)
отреден за Обществено застрояване с площ 812 (осемстотин и дванадесет) кв.м, ведно
с поставения преместваем обект в имота с площ 50,00 (петдесет) кв.м по регулационния
план на с.Делчево, одобрена със Заповед № 531 от 30.06.2015год. на кмета на община
Исперих с местонахождение на имота с.Делчево, ул. «Лудогорие», община Исперих,
област Разград при граници и съседи: север – УПИ Х от кв.11; изток – УПИ II от кв.11;
юг – УПИ VIII от кв.11 и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 6371 от
10.03.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 16.03.2017год.

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
2828,10 (две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и десет стотинки) лева, която е
данъчната оценка на имота,съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000484/13.03.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих
3.Пазарната оценка на имота е в размер на 2 096,00 (две хиляди деветдесет и
шест) лева , определена от независим лицензиран оценител с оценка от 29.03.2017 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
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

№ 344
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
3 (три) години на следните земеделски имоти, както следва:
1.Поземлен имот № 025115 (нула двадесет и пет сто и петнадесет) с начин на
трайно ползване Нива с площ 5,614 (пет цяло шестстотин и четиринадесет) дка,
категория III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Кара петлик“ по плана за
земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 025027; № 025030; №
025116; № 025176; № 025114; № 025158 и № 000104, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5823 от 20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на
21.01.2015год.
2. Поземлен имот № 020061 (нула двадесет нула шестдесет и едно) с начин на
трайно ползване Нива с площ 11,899 (единадесет цяло осемстотин деветдесет и девет)
дка, категория III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Таир янъ кору“ по плана
за земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 020060; № 020064; №
020045; № 020058 и № 000057, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5824
от 20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
3. Поземлен имот № 001026 (нула нула едно нула двадесет и шест) с начин на
трайно ползване Нива с площ 10,000 (десет) дка, категория V, с местонахождение с.
Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне на селото при граници на
имота: имоти с № 001027; № 001050; № 001025; № 001028; № 000083 и № 000070,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6189 от 14.04.2016год. вписан в
Агенцията по вписванията на 04.05.2016год.

4. Поземлен имот № 001027 (нула нула едно нула двадесет и седем) с начин на
трайно ползване Нива с площ 6,149 (шест цяло сто четиридесет и девет) дка, категория
V, с местонахождение с. Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне на
селото при граници на имота: имоти с № 001050; № 000070 и № 001026, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 61900 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по
вписванията на 04.05.2016год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и
пет) лева на декар.
III. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
търга и сключи договори за наем.
ІV. 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

№ 345
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПР – Попълване на
кадастрален план, изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл.
Разград , ЕКНМ 24116, 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 – ПР, Попълване на кадастрален план и
Изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград
2. Одобрява 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

№ 346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени характера на собствеността от Публична в Частна
общинска собственост на следните поземлени имоти:

№

Населено място

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

С.Белинци
С.Белинци
С.Белинци
С.Духовец
С.Духовец
С.Малък
Поровец

Кадастрален
№
03472.34.30
03472.34.9
034752.10.289
24150.10.379
24150.33.17
46913.97.5

Предходен
№
000013
034009
000019
000102
000066
000028

АОС
1036/20.03.2003
1037/20.03.2003
1038/20.03.2003
1057/24.03.2003
1058/25.03.2003
1083/26.03.2003

Площ в
кв.м
2099
2012
4000
3687
2257
4951

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

№ 347
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.3 от Закона за
вероизповеданията, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.4 от
Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Исперих с цел подпомагане на Мюсюлманско настоятелство
гр.Исперих-махмутлар
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10
(десет) години на следните земеделски имоти, както следва:
1. Поземлен имот № 001046 (нула нула едно нула четиридесет и шест) с начин
на трайно ползване Нива с площ 19,701 (деветнадесет цяло седемстотин и един) дка,
категория II, с местонахождение с. Йонково, местност „Текешки път – дясно“ по плана
за земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 001087; № 001116 и
землищна граница, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6281 от
12.10.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 14.10.2016год.
2. Поземлен имот № 018020 (нула осемнадесет нула двадесет) с начин на трайно
ползване Нива с площ 9,297 (девет цяло двеста деветдесет и седем) дка, категория II, с
местонахождение с. Лудогорци, местност „Пеливан пунар“ по плана за земеразделяне
на селото при граници на имота: имоти с № 000073; № 018021; № 018033; № 018032 и
№ 000078, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5825 от 20.01.2015год.
вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.

ІІ. Върху имотите се учредява безвъзмездно ползване за нуждите на
Мюсюлманско настоятелство гр.Исперих – махмутлар, регистрирано с
Удостоверение №3 от 19.09.2013год на Община Исперих.
III. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІV. 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

№ 348
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Обявява за частна общинска собственост следния имот:
Постройка от леки сглобяеми елементи /дървена барака/ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ на един етаж със застроена площ 290,40 кв. м, полумасивна сграда на
един етаж със застроена площ 36,00 кв.м, част от метален склад – гараж с площ 90.00
кв.м. и дворно място 1 831,80 кв.м с местонахождение гр. Исперих, ул. „Алеко
Константинов“, кв. 62, парцел XII-207 при граници на имота от двете страни улици,
парцел XI-206, парцел XVI съгласно Акт №219 за публична общинска собственост.
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

№ 349
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.197 от Закона за предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и

учениците от община Исперих за периода 2017-2018г.
2.Приема План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за 2017г.
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

№ 350
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2016 година.
2. Текущата загуба в размер на 148 493,55 лв. да бъде отнесена в непокрита загуба от
минали години.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 351
На основание чл 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да сключи нов договор за банков
кредит за оборотни средства в следните параметри:
- за срок до 18 месеца
- Размер - до 150 000 лв. за оборотни средства.
2.Дава съгласие за обезпечаване на кредита с учредяване на залог по действащи
и бъдещи договори с НЗОК , учредяване на залог върху вземане по банкова сметка на
„МБАЛ –Исперих” ЕООД и/ или на медицинска апаратура, собственост на
дружеството, включена в списъка за дълготрайните активи
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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 352
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, ОбС Исперих, в качеството си на упражняващ
правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество
РЕШИ :
1. Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за
2016 година , като печалбата в размер на 10 838,40 лева бъде отнесена към резерва на
дружеството.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 353
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с т.21 от Условия за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
2. Разрешава масивна стоманобетонна едноетажна сграда с площ 743 кв.м,
находяща се в УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града (Акт за
публична общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.)
- да се предостави за нуждите на социалното предприятие по проекта за срока до
одобряване на окончателния доклад по проекта и не по – малко от шест месеца след
приключване на проектните дейности, съгласно т.23.2 от Условията за кандидатстване,
относно спазване на ангажимента за устойчивост и Административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

- да се извършат строително – монтажни работи на сградата, включително с цел
адаптиране на работните места за хора с увреждания във връзка с дейността на социалното
предприятие;

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
4.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.

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:

