
Р Е Ш Е Н И Я 

  

ОТ 

  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ, 

ПРОВЕДЕНО НА 30. 06. 2006г. 

ПРОТОКОЛ № 29 

  

  

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 6, 
предложение 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих 

  

         201 / 1. Избира Турхан Абтулов Хюсменов за Председател на Общински съвет – Исперих. 

  

         На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 2  от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих 

  

         201 / 2. Определя възнаграждението на Председателят на Общински съвет – Исперих в 
размер на 90 % от брутното трудово възнаграждение на Кмета на община Исперих, като 
необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет. 

  

         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните нива, 
условия и реда за оформяне на годишните целеви нива на показателите за качеството на   
водоснабдителните и канализационни услуги. 

  

202. Изразява положително становище по представения от “Водоснабдяване  и 
канализация” ООД гр. Исперих, Бизнес план за развитие през периода 2006 – 2008 г. 

  

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА 

  



         203 / 1. Допуска кандидатстването с проект “Външен водопровод от НВ “Лудогорци” до с. 
Йонково – община Исперих” пред МОСВ – ПУДООС за безвъзмездно финансиране в размер на 
119 000 лв. (сто и деветнадесет хиляди лева ) и го определя, като приоритетен за развитието 
на водоснабдителната инфраструктура на община Исперих. 

  

         203 / 2. Възлага на Кмета на общината, действията по финализиране изпълнението на 
проект “Външен водопровод от НВ “Лудогорци” до с. Йонково – община Исперих”. 

  

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА 

  

         204 / 1. Допуска кандидатстването с проект “Улични водопроводи в  с. Йонково – община 
Исперих” пред МОСВ – ПУДООС за безвъзмездно финансиране в размер на 119 000 лв. (сто и 
деветнадесет хиляди лева ) и го определя, като приоритетен за развитието на 
водоснабдителната инфраструктура на община Исперих. 

  

         204 / 2. Възлага на Кмета на общината, действията по финализиране изпълнението на 
проект “Улични водопроводи в  с. Йонково – община Исперих” 

  

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА 

  

         205 / 1. Допуска кандидатстването с проект “Допълнително водоснабдяване на с. Голям 
Поровец  – община Исперих” пред МОСВ – ПУДООС за безвъзмездно финансиране в размер на 
117 000 лв. (сто и седемнадесет хиляди лева ) и го определя, като приоритетен за развитието 
на водоснабдителната инфраструктура на община Исперих. 

  

         205 / 2. Възлага на Кмета на общината, действията по финализиране изпълнението на 
проект “Допълнително водоснабдяване на с. Голям Поровец  – община Исперих” 

  

  

           На основание чл. 21,  ал. 1, т. 12  и  ал. 2  от  ЗМСМА 

  

         206 / 1. Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме нужните действия по 
актуването на недвижим имот “ Дълбок сондаж с. Голям Поровец” по АДС № 89 / 08. 02. 1996г.  

  



         206 /2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за стопанисване и управление 
за същия недвижим имот с “В и К” ООД гр. Исперих.  

  

         206 / 3.  На основание чл. 16 от ЗАП допуска предварително изпълнение на решението. 

  

  

На основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 48, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

  

207 / 1. Да се проведе присъствен конкурс за отстъпване право на строеж върху терен – 
общинска собственост, находящ се в квартал 38 парцел ІІ /околоблоково пространство/, по АОС 
№1130/01.07.2003г., при граници и съседи: север – улица “Хан Крум”; юг – улица ”Искър”; 
изток – улица “Васил Левски”; запад – улица “Хан Омуртаг”. 

  

1. За построяване на обект №1 – масивна едноетажна нежилищна сграда, източно от 
блок № 4 в жк. “Васил Априлов” със застроена площ 110 кв. м., при начална конкурсна цена, 
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 22.05.2006г. – 2 510 /две хиляди 
петстотин и десет/ лева. 

2. За построяване на обект №2 – масивна едноетажна нежилищна сграда, източно от 
блок № 4 в жк. “Васил Априлов” със застроена площ 110 кв. м., при начална конкурсна цена, 
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 22.05.2006г. – 2 510 /две хиляди 
петстотин и десет/ лева. 

3. За построяване на обект №3 – масивна двуетажна нежилищна сграда, източно от 
блок № 4 в жк. “Васил Априлов” със застроена площ 110 кв. м., при начална конкурсна цена, 
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 22.05.2006г. – 2 510 /две хиляди 
петстотин и десет/ лева. 

  

207 / 2 Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията, да организира и 
проведе конкурса. 

  

           На основание чл. 26, ал. 3 и параграф 6В  от Закона за народната просвета във връзка с 
чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета 

  

         208. Определят се  следните училища за средищни: 

1.     ОУ “ Христо Ботев” с. Лудогорци; 



2.     ОУ “ Христо Ботев” с. Свещари; 

3.     ОУ “ Отец Паисий” с. Подайва; 

4.     ОУ “ Васил Левски” с. Тодорово. 

  

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ 

  

         209.  Определя д-р Муртаза Хюсеинов Моканов  - Управител на “МБАЛ-Исперих” ЕООД гр. 
Исперих да представлява Общински съвет – Исперих в Общото събрание на “Многопрофилна 
болница за активно лечение Св. Иван Рилски – гр. Разград”.   

  

  

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                                            На ОбС – Исперих:            / п / 

                                                                                                      / Турхан Абтулов / 

                                                                                ПРОТОКОЛИСТ:          / п / 

                                                                                                                / А. Шукриева / 
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