ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
/ мандат 2019-2023г./

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от редовно заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 20 от 22.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ

№ 150
Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, предлагам Общински
съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава, при невъзможност да участва инж. Белгин Шукри - Кмет на Община
Исперих – Аксел Мехмед Кючюк – Зам.Кмет на Община Исперих или Сали Баки Назиф –
Общински съветник при Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.-2023г., за представител по
Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 29.12.2020г., както следва:
1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, ал.3 от
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, приемат
решение препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета за 2021г. да е в
размер на 7 350 лв. /седем хиляди триста и петдесет лева/ – да гласува „ЗА“.
2.
При включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, упълномощеното
лице следва да гласува и/или поставя такива, като съобрази на първо място интересите на община
Исперих и в никакъв случай не накърнява последните.
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

№ 151
С цел доброто и законосъобразно стопанисване на горите собственост на
община Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за
горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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1. В Годишният план за ползване на дървесина през 2021 г. от горите,
собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели :

Подотдел

Кад.№

Землище

АОС

1067-ц
1072-а
1072-д
1168-а
1073-д
ОБЩО

34103.46.120
15953.19.58
15953.19.58
07452.16.65
15953.19.58

с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Бърдоква
с.Г.Поровец

1777/27.03.2007г
5062/23.01.2012
5062/23.01.2012
1790/27.03.2007
5062/23.01.2012

Запаскуб.м
1200
730
620
380
1030
3960

Дървесен
вид
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер
Акация

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2021 г. , то ползването да
се прехвърли през 2022 г.
3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община
Исперих.
4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
5.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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 152
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, чл. 134, ал.2, т.6 и чл.
15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 6, ал. 1 и ал.3,
във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие заявителя Салиха Сали Сали да възложи за своя сметка
изработването на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ II-134 в квартал 11 по
регулационния план на с.Делчево, община Исперих, касаеща промяна на границите на
поземлени имоти, засягаща УПИ I-134 и II-134 в квартал 11, съгласно скица –
предложение.
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2.Упълномощава кмета на община Исперих да сключи предварителен договор
по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Салиха Сали
Сали от с.Делчево, ул. „Ахелой“ № 14, община Исперих за продажба на терен –
общинска собственост с площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, представляващ
придаваема част към УПИ II-134 на пазарна цена, определена от независим лицензиран
оценител с оценка от 11.11.2020год. в размер на 985,00 лева.
3. След влизане в сила на изменението на ПУП – ПР собствеността на
придаваемите части от УПИ I-134, квартал 11 да се трансформират от „публична
общинска“ в „частна общинска“.
4.Упълномощава кмета на община Исперих, след влизане в сила на изменението
на ПУП – ПР и заплащане на цената, да сключи окончателен договор с Салиха Сали
Сали за продажба на 340 (триста и четиридесет) кв.м, представляващ придаваема част
от УПИ I-134 към УПИ II-134 в квартал 11 по регулационния план на с. Делчево на
пазарна цена в размер на 985,00 (деветстотин осемдесет и пет) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
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 седемдневен 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

№ 153
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на
трайно ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за
създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите,
издаден от директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за
землища в община Исперих за селскостопанската 2020/2021 година, както следва:
№ Населено място
Площ/дка
Ср.рентна
Общо
цена лв/дка
задължение/лв.
1.
с.Бърдоква
7,639
70
534.73
2.
с.Белинци
1,41
29
40.89
3.
с.Вазово
67,357
61
4108.777
4.
с.Голям Поровец
96,854
65
6295.51
5.
с.Делчево
25,002
22
550.044
6.
с.Драгомъж
22,719
59
1340.421
7.
с.Лудогорци
10,747
56
601.832
8.
гр.Исперих
144,617
69
9978.573
9.
с.Йонково
76,587
61
4671,807
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

с.Китанчево
с.Конево
с.Лъвино
с.Малък Поровец
с.Подайва
с.Райнино
с.Свещари
с.Старо Селище
с.Тодорово
с.Яким Груево

88,745
57,345
43,253
124,62
0,114
52,731
39,004
55,951
19,657
35,731
970,083

76
68
89
61
40
77
65
64
71
55

6744.62
3899.46
3849.517
7601.82
4.56
4060.287
2535.26
3580.864
1395.647
1965.205
63 759,824

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно
плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол от 14.01.2020г. на
Областна дирекция „Земеделие“ Разград.
III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи
Договори след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти –
полски пътища по т.I и т.II от настоящето Решение в законово определения срок.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 154
На основание чл. 21, т.7 и във връзка с чл. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл.
79 от АПК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1.

НЕ ПРИЕМА докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община
Исперих Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането
му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от
обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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РЕШЕНИЕ

№ 155
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 87 от
ЗДБРБ за 2020 г. и чл. 42, ал. 5 от ПМС № 381 от 30.12.201 9г., чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и
чл. 124, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира списъка на обектите за текущ ремонт, финансирани с
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 1
на стойност 691 700 лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от 6 604 198 лв. на 7 295 898 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2020 г. от 8 435 082 лв. на 9 126 782 лв.
4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 156
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.
1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински
съвет Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2021 г.,
както следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2021 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 299 516 лв. / един милион двеста деветдесет и девет хиляди
петстотин и шестнадесет лева./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2021 година /Приложение № 2/ в
размер на 403 897 лв. / четиристотин и три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
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чистотата на територията на гр.Исперих за 2021 година /Приложение № 3/ в размер на 895
619 лв. / осемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и деветнадесет лева./
Приложения:
Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране
на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в
община Исперих за 2021 г.
Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих
за 2021 г.
Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на град Исперих за 2021 г.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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РЕШЕНИЕ

№ 157
На основание чл. 21, т.7 и във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62, чл. 66, чл. 69 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 19 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община
Исперих, относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. по
населени места
2. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването му пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 158
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните
предприятия, чл. 68, във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия
Общински съвет Исперих РЕШИ:
1. Приема правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на
търговски дружества с общинско участие в капитала, както следва:
І. ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА
1. С настоящите правила се определят условията и редът за провеждане на
конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в
капитала, процедура за номиниране на кандидати, при спазване изискванията на
Закона за публичните предприятия, правилника за неговото прилагане и съответните
приложими нормативни актове, според вида дружеството.
2. Целта на правилата е да гарантират прозрачна процедура за номиниране на
кандидати и прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция
въз основа на преценка за професионалните и деловите качества на кандидатите.
Kонкурсът се провежда въз основа на Решение на Общински съвет Исперих и
настоящите правила, като в зависимост от вида на дружеството се прилагат и
изискванията предвидени в специалните нормативни актовеу реждащи съответната
материя.
ІІ. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА
1. Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на закона за
публичните предприятия, изискванията предвидени в специалните нормативни актове
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уреждащи съответната материя. С конкурса се цели да се засили влиянието на подбора
при избор на управител на търговски дружества с общинско участие в капитала, като се
има предвид, че членовете на органите за управление и контрол следва да са лица с
квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на
осъществяваните от съответните дружества дейности. Да отговарят на определени
критерии за подбор по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят
достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения, както и да отговарят
на нормативните изисквания за заемане на длъжността Управител. Конкурсите се
провеждат по публично оповестени правила, определени от общинския съвет при
спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 68 във връзка с чл.69,
ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Управлението и
контролът на общинските публични предприятия се възлага с договори, сключени
между всеки член на органа за управление и контрол на предприятието и органа,
упражняващ правата на общината, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.
III. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА
Общински съвет Исперих – обявява конкурса, утвърждава договор за
възлагане управлението на дружеството, определя комисия за номиниране на
кандидати, организиране и провеждане на конкурса, решава подадени възражения.
Приема решение за определяне на кандидата, който е класиран на първо място в
конкурса, за спечелил конкурса.
Комисия за провеждане на конкурс – допуска кандидатите до конкурса,
провежда конкурса по обявения начин, преценява професионалните качества на
кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса.
Кандидат за заемане на обявената длъжност.
ІV. ПРОЦЕДУРА – ЕТАПИ
1. Вземане на решение и организиране на конкурсната процедура
Решението за обявяване на конкурс за заемане на длъжност Управител на
търговско дружество с общинско участие в капитала се приема от Общински съвет
Исперих, като орган на местното самоуправление. В решението си Общинският съвет
определя:
1. Длъжността, за която се обявява конкурса;
2. Комисия за организиране и провеждане на конкурс;
3. Условията за провеждане на конкурса;
4. Изискванията към кандидатите;
5. Необходими документи; мястото и срока за подаването им;
6. Начин на провеждане на конкурса - Конкурсът се провежда на три етапа: а)
Първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички
документи и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания); б)
Втори етап - разработване на концепция за развитие на търговското дружество за
3/Три/годишен период на управление; в) Трети етап - събеседване с допуснатите
кандидати.
7. Дата, място и час за провеждане на конкурса.
8. С решението за обявяване на конкурса общинският съвет одобрява и проекта
на договор за възлагане управлението на дружеството.
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Обявявата за конкурса се публикува на официалната интеренет страница на
община Исперих и в един официален ежедневник.
2. Определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурс
2.1. Общинският съвет определя комисия, организиране и провеждане на
конкурс, като определя нейната численост и поименен състав. Комисията се състои от
нечетен брой членове, но не повече от 5. В състава на комисията задължително се
включват лице с юридическо образование, представител на Общински съвет Исперих,
представител на Общинска администрация Исперих, както и външни специалисти в
съответната област, при необходимост и др. лица, съгласно спецификата на
дружеството. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация
за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.
Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено
мнозинство.
2.2. Преди провеждането на конкурса всеки член на конкурсната комисия попълва
декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на
отношения, които да пораждат основателни съмнения относно неговата
безпристрастност с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност.
3. Обявяване и оповестяване на на конкурса
3.1. След приемане на решението за Обявяване на конкурс, оповестяването се
извършва от служител на звеното по чл. 29а
От ЗМСМА с публикуване на
обявлението на официалната интернет страница на общината, както и в официален
ежедневник.
4. Ред за кандидатстване:
4.1. Подаване и приемане на документи за конкурсната процедура: До участие в
конкурса се допускат всички пълнолетни кандидати без оглед на тяхната раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия,
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние. Кандидатът или упълномощено от него лице подава писмено заявление за
участие в конкурса /съгласно Приложение към конкурсна документация/, лично
подписано от кандидата. Към заявлението се прилагат: 1. декларация от лицето за
неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под
запрещение, не изтърпява присъда за престъпление от общ характер и не е лишено по
съответен ред от правото да заема определена длъжност, съгласно Приложение /към
конкурсна документация/; 2. копия от документи за придобитата образователноквалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се
изискват за длъжността; 3. копие от документите, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит; 4. автобиография; 5. други документи, свързани с
изискванията за заемането на длъжността .
4.2. При подаване на заявленията кандидатите се уведомяват от служителите,
определени да приемат документите, за условията и пречките посочени в закона за
публичните предприятия и евентуално съотвентие специални закони съобразно
спецификата на предприятието. Заявленията на кандидатите и приложенията към тях се
предоставят в деловодството на ОбС Исперих, регистрират се само тези заявления, към
които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след
изтичане на срока, посочен в обявявата на конкурса, не се регистрират.
5. Допускане до конкурс
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5.1. Предназначението на този етап е да гарантира, че всеки кандидат за
длъжността може да бъде поканен да подпише договор за възлагане на управлението,
ако спечели конкурса, тъй като отговаря на минималните и специфичните изисквания
за заемане на длъжността. Юристът - член на конкурсната комисия подготвя проекти на
всички необходими документи във връзка с конкурсната процедура и съвместно с
останалите членове на комисията разглежда заявленията на кандидатите и приложените
документи, с оглед проверка на наличието и нормативното съответствие на всички
изискуеми документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и
специфичните изисквания за длъжността.
5.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички
необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението
на изискванията за заемането на длъжността. Решението на конкурсната комисия
относно допускането на кандидатите до конкурса се оформя в протокол, който се
подписва от всички членове на комисията. Въз основа на решението комисията изготвя
списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от
председателя на комисията и се публикуват на интернет страницата на общинската
администрация, а при невъзможност, се поставя на таблото с обяви в сградата
общината.
6. Провеждане на конкурса
6.1. Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Закона за
публичните предприятия и чл. 69 от Правилника за прилагане на на закона за
публичните предприятия, както и на съотвените специални разпоредби в зависимост от
вида на дружеството. След обявяване на имената на допуснатите кандидати, всеки
одобрен кандидат може да получи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите,
отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни
годишни периода на дружеството, за което се провежда конкурса, в случай, че същите
не са публично достъпни чрез интернет страницата на дружеството или Търговския
регистър. Пликът с разработката /писмена концепция/ се отваря ако заявлението и
документите на кандидата отговарят на изискванията на конкурса.
6.2. Събеседването с кандидатите се провежда съгласно решение на конкурсната
комисия. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се обявява на
електронната страница на община Исперих секция Общински съвет. Графикът за
събеседване с кандидатите се определя по азбучен ред на имената. Преди провеждането
на събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената от
съответния кандидат концепция. В хода на събеседването на всеки кандидат се дава
възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се
поставят сходни въпроси, с изключение на уточняващите въпроси, свързани с
концепцията.
7. Оценяване и класиране Оценяването на кандидатите се формира, съгласно
конкретното решение на ОбС, като всеки член на комисията оценява и попълва карта за
всеки участник в конкурса, съгласно Приложение/към конкурсната документация/.
7.1. След приключването на конкурса комисията представя на Общински съвет
Исперих протокол с резултатите от проведения конкурс и оценителните карти на
кандидатите, класирани на първите три места.
7.2. Общинският съвет взема решение за одобряване на спечелилия конкурса
участник или за провеждане на нов конкурс.
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7.3. След одобрението от Общинският съвет протокола на комисията, резултатът
от избора се публикува на електронната страница на община Исперих, секция
„Общински съвет“
Преходни и заключителни разпоредби
1. Настоящите правила са приети на основание
прилагане на Закона за публичните предприятия.

чл . 69 от Правилника за

2. Конкурсна процедура може да не се провежда, когато лице – законен
представител на дружество, с което е сключен договор за управление, е избрано след
проведен конкурс и към момента на изтичане на договора му същото продължава да
отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността.
Настоящите правила са приети с Решение № 158, по протокол №.20 от
заседание на общински съвет Исперих проведено на 22.12.2020г.
Настоящите правила да бъдат публикувани на официалната интернет страница
на Община Исперих.
Настоящето 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

№ 159
На основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65
и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при
условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6
от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане управлението на лечебни заведения, с цел избор на управител на“ МБАЛ
Исперих“ ЕООД гр. Исперих
Общински съвет Исперих РЕШИ:
I. ОБЯВЯВАВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих.
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да
отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на
изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с
образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта
на здравния мениджмънт.
2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария,
2.3. Да имат завършено висше образование;
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2.4. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.5. Да не са поставени под запрещение;
2.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
2.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
2.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество,
съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години
преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до
втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и
контрол на същото публично предприятие;
2.11. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
не е член на политически кабинет и секретар на община;
2.12. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2.13. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
2.14. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;
II. Необходими документи:
1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет –
Исперих;
1.2.2.Автобиография – европейски формат;
1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:
Документи за придобито образование, квалификация и специалност;
* Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите
посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.
1.2.4.Собственоръчно
заверени
четливи
ксерокопия
на
Документи
удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
1.2.5.Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с
възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
1.2.6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на
отчет;
1.2.7. Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Исперих' ЕООД за
тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена във
три екземпляра.
* Комисията има право да извършва проверки за истинността на
декларираните обстоятелства и предоставените документи.
III. Определя следната тема за събеседването: Място и роля на ''МБАЛ –
Исперих'' ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване
качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“
IV. Място и условия за подаване на документите:
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1.4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се
подават на гише в “ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към
Община Исперих, ул.”Васил Левски” №70 , гр. Исперих;
1.4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни
плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържащ писмената разработка.
3. Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат
в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването
им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на
подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която
кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за
самоличност и издаденото му удостоверение.
1.5.Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден,
след изтичане на 30/Тридесет /дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от
датата на обявяване включително.
1.6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Исперих на следващия
работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като
може да продължи на следващия работен ден.
V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
''МБАЛ – Исперих'' ЕООД: Конкурсът се провежда на три етапа: 1. Проверка на
съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 2.
Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период; 3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда
при спазване на „Правила за конкурс а възлагане управлението на търговски дружества
с общинско участие в капитала“, приети с Решение №...... по протокол №........от
проведено заседание на Общински съвет Исперих
VI. ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД предоставя на кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане,
придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на
обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да
бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и
получаването на документите ще се извършва в стая №7 на Община Исперих –
Общински съвет – Исперих, гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ №70, ет.2.
VII. Общински съвет Исперих назначава комисия за организиране и провеждане
на конурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих в състав:
Председател д-р Ферай Ахмедова – общински съветник;
Секретар: Аксел Кючюк – заместник кмет на Община Исперих;
Членове:
1. Севим Адем – правоспособен юрист;
2. Представител на РЗИ Разград;
3. Представител на МБАЛ Кубрат /магистър по медицина/
Резервни членове:
1.Гюлнур Мехмед – правоспособен юрист;
2. Представител на Общински съвет Исперих – Росица Митева ;

16

3. Представител на МБАЛ Кубрат /магистър по медицина/;
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката и провеждането
на конкурса, съгласно критериите за оценка/при условията на Наредба №9 от
26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на
лечебни заведения по закона за лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да
изготви и предостави на кандидатите информация относно темите предмет на
събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе
събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет Исперих
кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници. Преди
започване на работата си комисията приема правила за работа. На членовете на
комисията да се изплати възнаграждение в размер на 50.00/Петдесет/ лева, с
изключение на тези по чл.5, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за
лечебните заведения.
VIII. Критерии за оценяване и класиране: В деня, определен за провеждане на
конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието
на явилите се кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря,
ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните изисквания,
определени с настоящото решение. До събеседването се допускат кандидати, получили
оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.
8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1. съответствие на проекта с нормативната уредба;
2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с
предмета на дейност;
3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното
заведение;
5. логическа структура на разработката;
6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните
критерии:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем;
8.3 Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се
формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност
на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от
оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите. Класират се
кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното
събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
IХ. Утвърждава Договор за управление на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД неразделна част
от настоящето решение. Образци на документи за участие се изготвят от юриста – член
на комисията и се предоставят на разположение на кандидатите и се публикуват на
официалната интернет страница на Общинска администрация, заедно с обявлението.
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Х. Възлага на Кмета на Община Исперих в 5-дневен срок от приемане на
настоящето решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на
комисията по провеждане на конкурса и създаде необходимата организация в
Общинска администрация – Исперих.
Настоящето 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

№ 160
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ
COVID - 19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна
дейност, съгласно Закона за публичните финанси.
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

№ 161
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и изискванията на Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
«Създаване на по-благоприятна среда за развитие на спортни дейности в спортна
сграда в УПИ II -232, кв.66, гр. Исперих» по мярка М01 „Подобряване на обществената
среда в населените места” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2021.
2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с 50
% от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 41 091,00
лв. с ДДС
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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

№ 162
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и изискванията на Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
«Създаване на по-благоприятни условия за работа на специалистите от
извънболничната помощ, използващи южното крило на МБАЛ – Исперих» по мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по проект „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ”, кампания 2021.
2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с 50
% от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 38 228,00
лв. с ДДС
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

№ 163
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в размер на –
263,23 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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РЕШЕНИЕ

№ 164
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
в размер на – 50.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих
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