
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 61 от 14.08.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 546 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12  от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за 

социално подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.5 а) и т.7 а) бб  и чл.36 в, ал.3, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0036-С0001 и 

Допълнително споразумение №4/15.12.2014 г. към договора за реализиране на Проект 

„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в 

община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-

2013г., Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на 

социални услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

1. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.11.2015 г. Дневен 

център за деца с увреждания с капацитет 48 места, финансирана чрез 

бюджета на Община Исперих като делегирана от държавата дейност, съгласно 

единни разходни стандарти.   

 

2. Разкрива социална услуга в община Исперих, считано от 01.11.2015 г. Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  с капацитет 14 

места, финансирана чрез бюджета на Община Исперих като делегирана от 

държавата дейност, съгласно единни разходни стандарти.   

 

3. Социалната услуга Дневен център за деца с увреждания се помещава на  І – ви етаж 

в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства «Лудогорие» в гр. Исперих, 
находящ се на адрес: ул. «Васил Левски» №72, който е имот  в УПИ І , кв 29 по плана на гр. 
Исперих с отреждане «обществено застрояване»,  Акт за публична общинска собственост 
№ 4757/ 03.12.2010 г. 

 

4. Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в новоизградена сграда в гр. Исперих, находяща се на адрес: 

ул.”Алеко Константинов” №26 А,  парцел ХІІІ, квартал 62 по ПУП на гр. Исперих, Акт за 

частна общинска собственост № 4916/ 06.10.2011 г. 
 

5. Определя управлението на Социалната услуга Дневен център за деца с 

увреждания да се осъществява от община Исперих чрез Управител, назначен от 

кмета на Община Исперих.  

 



6. Определя управлението на Социалната услуга Център за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания да се осъществява от община Исперих чрез 

Управител, назначен от кмета на Община Исперих.  

 

7. Възлага на кмета на община Исперих да направи предложение до Регионална 

дирекция за социално подпомагане Разград за ракриване на социалните  услуги във 

връзка с чл.36 в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане. 

 

Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен 

Управител на област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по 

реда на Административно процесуалния  кодекс, в 14 дневен срок от обявяването. 

 

РЕШЕНИЕ  
               № 547 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

 І. Упълномощава Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих да 

представлява Община Исперих в извънредното заседание на Общото събрание 

на Асоциацията на по В и К на обособена територия обслужвана от „ В и К” 

ООД гр. Исперих на 31.08.2015г. 

 

 ІІ. Да гласува по точките от дневния ред както следва: 

1.  Обсъждане и приемане на проекта за бюджет на асоциацията за 2016 г. – „ ЗА” 

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на асоциацията за 2016 г. – „ЗА” 

3. Други. – „ не гласува” 

 

Настоящите решения да се изпратят на Кмета на Община Исперих и областен 

Управител на област Разград в седемдневен срок от датата на приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград по 

реда на Административно процесуалния  кодекс, в 14 дневен срок от обявяването. 

 

 

Гюнел Мюсреф  
Председател на Общински съвет – Исперих 


