
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 60 
 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

30.07.2015г. от 10.00 часа. 
 

 

Днес 30.07.2015г. / четвъртък  / от 10.00 часа в заседателната залата  на Община 

Исперих се проведе редовно заседание на Общински съвет - Исперих. 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 20 регистрирали се 

общински съветника от общо 29. По уважителни причини  с предварително подадено 

уведомление отсъстват общинските съветници: Мариян Топалов, Нехрин Яшар, Бейти 

Кямил, Николай Тодоров, Венелин Вутов, Хамди Нурула, Даниел Димитров, Турхан 

Ибрям и  Зейти Фераим. 

На днешното редовно  заседание присъства: Кмета на Община Исперих г-н 

Бейсим Басри, Заместник кметовете г-н  Илиян Дочков и Нехире Юмер, Секретаря на 

Община Исперих – Севим Адем,  кметове по населени места и служители от общинска 

администрация. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

При наличието на 20 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и да 

вземаме  законни решения, поради което откривам заседанието на Общински съвет- 

Исперих на  30.07.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници 

присъствали на заседанието на ОбС – Исперих на 30.07.2015 г./ 

 

Уважаеми общински съветници, 

Всички сте се запознали предварително с предложения проекто дневен ред на 

днешното заседание. 

Имате ли допълнения, предложения. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

Заповядайте. 

Който е съгласен така предложения проекто дневен ред да стане дневен ред на 

днешното редовно заседание моля да гласува. 

  

  

 

 



 ЗА                                -   20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова Наредба за управление, ползване и разпореждане със земи 

от Общинския поземлен фонд на Община Исперих. 

 

2. Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Допълване на "Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих“. 

 

3. Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Постъпило писмо от Сдружение „Толерантност“ с вх.№К-2889/30.06.2015 г. 

 

4. Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2015 г. 

5. Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост при община Исперих за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 

6. Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост /дарение/ на част от 

сграда от МБАЛ-Исперих на Филиал за спешна медицинска помощ-град Исперих 

 

7. Докладна записка от Илиян Дочков Дочков –  зам. кмет на Община  

Исперих 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3 : Повишаване 

на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: 

„Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

 

 8. Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

 9. Разни.   

 

 Преминаваме  към разглеждането на докладните по реда на тяхното приемане. 

   

 



ТОЧКА 1 

Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова Наредба за управление, ползване и разпореждане със земи 

от Общинския поземлен фонд на Община Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н  Кмет. 

 

Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

 

С тази наредба се уреждат редът и условията за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в съответствие с 

действащата нормативна уредба: Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за пчеларството (ЗПч), Закона за 

общинската собственост (ЗОС), Наредба за базисните цени на трайните насаждения и 

Наредба №27 на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Исперих. 

 

1. Мотиви за приемане на Наредбата: Настоящата Наредба се приема във 

връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на Община Исперих приета с Решение на 

Общински съвет Исперих №503/30.04.2015г. Досега управлението на земеделските 

земи бе уредено в няколко хипотези в глава седма на отменената Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община 

Исперих. 

Поради специфичния характер на земеделските земи от Общинския поземлен 

фонд (ОПФ), представляващи основно национално и общинско богатство, се налага да 

бъде отделено специално внимание при уредбата на условията и реда за управлението, 

ползването и разпореждането със тях.  

Специалната уредба на местно ниво на земеделските земи от ОПФ е 

продиктувана и от множеството действащи към настоящия момент Нормативни актове, 

регламентиращи въпросната материя. По отношение на тях намират приложение: 

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазване на 

земеделските земи, Законът за общинската собственост, Законът за опазване на 

околната среда, Законът за арендата в земеделието, Законът за подпомагане на 

земеделските производители, Правилникът по прилагане на закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Правилникът по прилагане на закона за опазване на 

земеделските земи, както и редица подзаконови нормативни актове.  

          Необходимостта от приемането на нова Наредба е продиктувано от редицата 

законови промени настъпили, след 2009 год. относно управлението и разпореждането 

със земеделски земи. 

          Настоящият проект е съобразен с измененията на ЗСПЗЗ от 2010 год. чрез които 

изменения са предвидени хипотези за отдаването на общински земеделски земи под 

наем и аренда без търг и конкурс. 

 

    2. Целта на настоящата  Наредба е  : 



-ДА се постигне по –пълно нормативно уреждане на местно ниво на земеделските 

земи от ОПФ; 

-ДА бъдат създадени необходимите нормативни предпоставки и гаранции за  

благоприятстване развитието на земеделските стопанства на територията на общината;  

-ДА бъде открит път към целево оползотворяване на поземления ресурс на 

общината;  

-ДА бъде осигурено и гарантирано опазването на земеделските земи от ОПФ и 

околната среда като цяло;  

-Да бъдат създадени предпоставки за целево ползване и опазване на пасищата и 

мерите от ОПФ;  

-Да бъдат осигурени допълнителни приходи в общинския бюджет;  

-Да дъдат създадени предпоставки за осигуряване на сигурен и стабилен 

икономически и инвестиционен растеж.  

 

         3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

         Уреждане на обществените отношения, свързани със стопанисването, управление 

и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в по-голяма пълнота и 

прецизност. 

 

         4.Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 

          За прилагането на Наредбата за управление, ползване и разпореждане със земи от 

ОПФ, не са необходими финансови и други ресурси, но се очаква да се увеличат 

финансовите приходи на общината, особено след придобитите земи по чл.19,ал.1 от 

ЗСПЗЗ с протоколни решения на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ. Увеличение се 

очаква  с оглед предвиждането на приемане на Тарифа за отдаването на земеделски 

земи под наем и аренда, която ще бъде основа при определяне на наемната цена при 

провеждането на търговете и конкурсите. 

         5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България: 

 

Предложеният проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство-Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, ПРОЕКТЪТ 

НА НАРЕДБАТА е публикуван на интернет страницата на Община Исперих! 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет- 

Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема Наредба за управление, ползване и разпореждане със земи от 

Общинския поземлен фонд на Община Исперих.  



 

2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински Съвет 

– Исперих. 

 

 3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната бе разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  да бъде приета на заседанието на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на 

докладната с 7 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 

гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза 

със становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 

          Благодаря на председателите. 

  Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

  Заповядайте г-жо Митева. 

 

  Росица Митева – общински съветник от ПП „ ГЕРБ”. 

  Уважаеми общински съветници,  

  Правя предложение: 

 В Радле ІІ – Управление и ползване на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд  по предложената Наредба за управление, ползване и разпореждане 

със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих. 

 В чл.7 да бъде включена и ал.4 със следния текст: 

 - имоти до 3 дк.  по ОПФ да се считат за маломерни; 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение. 



 Заповядайте г-жо Романска. 

 

 Даринка Петрова Романска – общински съветник от „ БСП”. 

      Искам да направя следните предложения за промени в Наредбата за управление, 

ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих. 

 

 Раздел ІІ – Управление и ползване на земеделски земи от общинския поземлен 

фонд в наредбата както следва: 

 

 Чл.6. До участие в търговете и конкурсите не се допускат лица,  които имат  

прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични 

задължения по тях, за което представят декларация / по образец/ и задължения в 

данъци и такси. 

 Чл.7. 

/2/ - Маломерните имоти, включени в решението на Общинския съвет се обявяват в  

интернет страницата на Община Исперих и в кметствата по съответните населени места, 

в които се намират имотите. В обявлението се определя и срокът за подаване на 

заявления от лицата, желаещи да ползват маломерен имот – срок 30.април. 

      /3/ - При условие, че за един имот има подадено повече от едно заявление от 

различни лица, се провежда търг или конкурс по реда на чл.5, ал.3 от тази        

наредба – срок 30.май. 

 Чл.8. 

    /2/ Договорите, сключени за срок по-дълъг от 5 година се вписват в Службата по 

вписвания – гр. Исперих. 

 Чл.14. 

 /1/ Мерите и пасищата от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда само на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни 

Раздел ІІІ – Предоставяне за ползване на мери и пасища 

 Чл.15. 

 /3/ Не се допуска предоставянето на общински мери и пасища на кандидати, 

които имат задължения към Община Исперих, произтичащи от други сключени 

договори за ползване на земеделски земи от ОПФ – данъци и такси. 

 

Раздел ІV – Настаняване на пчелни семейства върху земеделска земя от 

общинския поземлен фонд. 

 Чл.20. 

/2/ За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства върху 

земеделска земя от ОПФ, се учредява право на ползване за срок от 10 години без търг 

или конкурс след решение на Общински съвет Исперих, съгласно разпоредбата на 

чл.39, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.56, ал.1 и ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет 

Исперих за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Исперих при спазване на изискванията по чл.13 и чл.15 от ЗПч. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-жо Романска. 

 Други предложения за промени в наредбата. 

 Няма. 

 Направени бяха предложения за изменения и допълнения към така предложената 

Наредба за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен 

фонд на Община Исперих. 



 Предлагам да преминем към гласуване по реда  на направените предложения за 

изменение и допълнение. 

 Постъпи предложение от  общинския съветник Росица Митева за допълнение в  

чл.7, ал.4.  Имоти до 3 декара  по ОПФ да се считат за маломерни. 

 

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

допълнение  в Наредбата да гласува. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 Направени бяха предложения за допълнения и от общинския съветник Даринка 

Романска както следва : 

    

Чл.6. До участие в търговете и конкурсите не се допускат лица,  които имат  

прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични 

задължения по тях, за което представят декларация / по образец/ и задължения в 

данъци и такси. 

 

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

допълнение  в чл.6. да гласува. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

  Предложение за допълнение в чл.7./2/. 

 Маломерните имоти, включени в решението на Общинския съвет се обявяват в  

интернет страницата на Община Исперих и в кметствата по съответните населени места, 

в които се намират имотите. В обявлението се определя и срокът за подаване на 

заявления от лицата, желаещи да ползват маломерен имот – срок 30.април. 

 

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

допълнение  в чл.7. /2/. да гласува. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 Предложение за допълнение в чл.7./3/. 

 При условие, че за един имот има подадено повече от едно заявление от 

различни лица, се провежда търг или конкурс по реда на чл.5, ал.3 от тази        

наредба – срок 30.май. 

 

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

допълнение  в чл.7. /3/. да гласува. 



 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

  

 Предложение за промяна в срока на чл.8./2/. 

 Договорите, сключени за срок по-дълъг от 5 година се вписват в Службата по 

вписвания – гр. Исперих. 

 

 Предложение за промяна в текста на  Чл.14./1/. 

 Мерите и пасищата от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда само на 

земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни 

 

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

промяна в текста на   чл.14. /1/. да гласува. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 Предложение за допълнение в текста на  Чл.15./3/. 

 Не се допуска предоставянето на общински мери и пасища на кандидати, 

които имат задължения към Община Исперих, произтичащи от други сключени 

договори за ползване на земеделски земи от ОПФ – данъци и такси. 

 

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

допълнение в текста на   чл.15. /3/. да гласува. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 Предложение за промяна в срока в текста на  Чл.20./2/. 

 За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства върху 

земеделска земя от ОПФ, се учредява право на ползване за срок от 10 години без търг 

или конкурс след решение на Общински съвет Исперих, съгласно разпоредбата на 

чл.39, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.56, ал.1 и ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет 

Исперих за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Исперих при спазване на изискванията по чл.13 и чл.15 от ЗПч. 

  

 Моля общинските съветници, който е съгласен с така направеното предложение за 

промяна в срока в текста на   чл.20. /2/. да гласува. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 



                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 Предлагам да преминем към гласуване на целия текст на решението с направените 

и гласувани промени в Наредбата за управление, ползване и разпореждане със земите 

от общинския поземлен фонд на Община Исперих. 

. 

Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 539 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет- 

Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Приема Наредба за управление, ползване и разпореждане със земи от 

Общинския поземлен фонд на Община Исперих с направените предложения за 

изменение и допълнение.  

 

2. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински Съвет 

– Исперих. 

 

 3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областен управител на област Разград в 7-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. 

 

 

 

 

НАРЕДБА № 28  

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  

СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 
 

 

 

 

 



Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в съответствие с 

действащата нормативна уредба: Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за пчеларството (ЗПч), Закона за 

общинската собственост (ЗОС), Наредба за базисните цени на трайните насаждения и 

Наредба №27 на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Исперих. 

 Чл.2. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението, 

стопанисването и ползването на земите от общинския поземлен фонд. 

 (2) Всички депозирани в Община Исперих заявления, жалби и сигнали относно 

собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Исперих, 

се разглеждат от комисията по чл.39 от Наредба №27 на Общински съвет Исперих за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 Чл.3. Земите от общинския поземлен фонд са публична и частна общинска 

собственост. 

   

Глава втора 

УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  

СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

 

Раздел І 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл.4. (1) Общинският поземлен фонд включва всички земеделски земи, 

собственост на Община Исперих, за които има влязло в сила решение на Общинска 

служба по земеделие – гр. Исперих за възстановяване право на собственост по чл. 18ж, 

ал.1 и ал.2 или по чл.27 и чл.27а от ППЗСПЗЗ, придобитите с протоколно решение на 

комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и тези, придобити по реда на закон. 

 (2) Земите от ОПФ не могат да се придобиват по давност. 

 (3) Изземването им от лицата, които ги ползват без правно основание, се 

извършва по реда на чл.65 от ЗОС. Отстранените лица нямат право на обезщетение. 

 

Раздел ІІ 

УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

Чл.5. (1) Земеделските земи от ОПФ се управляват в интерес на населението на 

общината и с грижата на добър стопанин. 

(2) Земеделските земи от ОПФ се ползват според тяхното предназначение.  

(3) Отдаването на земите от ОПФ – частна собственост под наем или аренда се 

извършва от кмета на Община Исперих чрез търг или конкурс по реда на Глава Пета от 

Наредба №27 на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Исперих. Въз основа на резултатите от проведения 

търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.  



(4) Началната годишна наемна цена и срокът за отдаване под наем на земеделската 

земя от ОПФ, се определят съгласно Приложение №1 от тази наредба. Срокът на 

договора за създаване и отглеждане на трайни насаждения се определя от 

продължителността на периода за създаване и отглеждане на отделните видове трайни 

насаждения. 

(5) Земеделските земи от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда без търг или 

конкурс: 

1.когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или 

повече стопански години след решение на Общински съвет Исперих въз основа на 

което се сключва договор с кмета на общината; 

2.в случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ; 

3.в други случаи, определени в закон. 

(6) Цената на всички договори освен тези за едногодишно ползване се актуализира 

ежегодно от 1 март в съответствие със статистически отчетения индекс на инфлация за 

предходната година, след решение на Общински съвет Исперих. 

Чл.6. До участие в търговете и конкурсите не се допускат лица, които имат 

прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични 

задължения по тях, за което представят декларация /по образец/ и задължения в 

данъци и такси. 

Чл.7. (1) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя 

маломерните имоти от ОПФ, които могат да се отдават под наем за една година без 

търг или конкурс. 

(2) Маломерните имоти, включени в решението на Общинския съвет се обявяват в 

интернет страницата на Община Исперих и в кметствата по съответните населени 

места, в които се намират имотите. В обявлението се определя и срокът за подаване на 

заявления от лицата, желаещи да ползват маломерен имот - срок 30.април. 

(3) При условие, че за един имот има подадено повече от едно заявление от 

различни лица, се провежда търг или конкурс по реда на чл.5, ал.3 от тази наредба – 

срок 30.май. 

(4) Имоти до 3 декара  по ОПФ да се считат за маломерни. 

Чл.8.(1) Ползвателите на земеделски земи от ОПФ са длъжни да регистрират 

договорите за наем или аренда в Общинска служба по земеделие - гр. Исперих. 

(2) Договорите, сключени за срок по-дълъг от 5 година се вписват в Службата по 

вписвания – гр. Исперих. 

 

Раздел ІІІ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА  

 

Чл.9. Ползването на мерите и пасищата от ОПФ, включва следните начини за 

въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и 

ботаническия състав на тревостоя:  

1. почистване от нежелана храстовидна растителност и битови отпадъци; 

2. регулиране на водния режим; 

3. борба с плевелите; 

4. торене; 

5. посяване; 

6. режим на ползване; 

7. противоерозионни мероприятия. 

Чл.10. Забранява се ползването на мери и пасища по начин, който да променя 

предназначението им в обработваеми земи. 



Чл.11. Промяна предназначението на мери и пасища се допуска по изключение в 

случаите, предвидени в ЗСПЗЗ и по реда на ЗОС. 

Чл.12. Провеждането на сеч на отделно стоящи и група дървета в мерите и 

пасищата от ОПФ се извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското 

имущество.  

Чл.13. Кметовете и кметските наместници осъществяват контрол по ползването на 

отдадените под наем или аренда мери и пасища. 

Чл.14. (1) Мерите и пасищата от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда 

само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни. 

(2) Договорите за индивидуално ползване на мери и пасища се сключват без 

провеждането на търг или конкурс след решение на Общински съвет Исперих от кмета 

на общината. 

(3) Договорите за наем с лицата поели задължение за поддържане на мерите и 

пасищата в добро екологично състояние се сключват след решение на Общински съвет 

Исперих чрез провеждане на търг или конкурс по реда на Глава Пета от Наредба №27 

на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Исперих. 

(4) Мерите и пасищата, се отдават под наем за срок 5 календарни години или за по – 

кратък срок по искане на ползвателя. Договорите се сключват до 31 октомври на 

текущата година. 

(5) Приходите от ползването на мери и пасища от ОПФ се използват за 

поддържането им. 

Чл.15. (1) Общинските мери и пасища в землището на даденото населено място, се 

предоставят за индивидуално ползване на физически и юридически лица, отглеждащи 

пасищни животни в същото населено място. 

(2) След удовлетворяване на нуждите от общински мери и пасища, съгласно 

определения минимум площи – за индивидуално и общо ползване и при наличие на 

излишък, същите се отдават под наем на лица, поели задължение да ги поддържат в 

добро земеделско и екологично състояние по реда на чл.14, ал.3 от тази наредба. 

(3) Не се допуска предоставянето на общински мери и пасища на кандидати, които 

имат задължения към Община Исперих, произтичащи от други сключени договори за 

ползване на земеделски земи от ОПФ- данъци и такси. 

Чл.16. (1) Общинските мери и пасища, предвидени за предоставяне за 

индивидуално ползване се обявяват публично в населените места по 

местонахождението им от кметовете и кметските наместници, чрез писмени обявления, 

поставени на подходящи за целта места. 

(2) Обявлението по ал.1 съдържа информация за имотите – номер на имота, площ на 

имота и местонахождение. 

Чл.17. (1) Лицата по чл.15, ал.1, подават заявления до кмета или кметския 

наместник по местонахождението на имота, придружено със: справка за животни от 

Българската агенция по безопасност на храните към МЗХ, заверена от ветеринарен 

лекар; регистрационна карта на земеделския производител, заверена за текущата 

година и декларацията по чл.15, ал.3 от тази наредба. 

(2) Лицата по чл.15, ал.2, подават заявления до кмета на Община Исперих, 

придружени с декларацията по чл.15, ал.3 от тази наредба. 

(3) Заявленията по ал.1 и ал.2 се подават в срок до 30 август на текущата година. 

Чл.18. (1) Кметовете и кметските наместници в срок до 30 септември на текущата 

година, представят в отдел „Общинска собственост” в Община Исперих, списък с 

данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни на територията на 

населеното място, желаещи да ползват общински мери и пасища за индивидуално 



ползване. Списъкът се заверява надлежно с подпис и печат на кмета или кметския 

наместник. 

(2) Към списъка по ал.1, кметовете и кметските наместници прилагат опис на 

имотите – мери  и пасища за индивидуално и общо ползване. 

Чл.19. (1) Годишната наемна цена за ползването на мерите и пасищата се заплаща 

при подписването на договора за първата година и до 31 декември на предходната 

календарна година – за всяка следваща година от срока на договора. 

(2) Лицата, сключили договор за наем нямат право да преотдават наетите имоти на 

трети лица. 

(3) Цената за ползването на мерите и пасищата на всички договори освен тези за 

едногодишно ползване се актуализира ежегодно от 1 март в съответствие със 

статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година, след решение на 

Общински съвет Исперих. 

(4) Договорите се актуализират ежегодно в срок до 30 ноември. 

 

Раздел ІV 

НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

Чл. 20. (1) Върху земеделски земи от ОПФ могат да се настаняват пчелни 

семейства. 

(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства върху 

земеделска земя от ОПФ, се учредява право на ползване за срок от 10 години без търг 

или конкурс след решение на Общински съвет Исперих, съгласно разпоредбата на 

чл.39, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.56, ал.1 и ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет 

Исперих за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Исперих при спазване на изискванията по чл.13 и чл.15 от ЗПч. 

(3) Постоянните пчелини задължително се ограждат. 

(4) Лицата, притежаващи пчелини с над 10 пчелни семейства, желаещи да им бъде 

учредено право на ползване върху земеделска земя от ОПФ към заявлението си 

прилагат и копие от Удостоверение за животновъден обект от Областна дирекция по 

безопасност на храните гр. Исперих.    

(5) За настаняване или преместване на  временен пчелин, разрешение се издава от 

кмета на Община Исперих при наличие на изискванията на чл.13, ал.1 от ЗПч, след 

заплащане на съответната такса, определена с Наредба №11 на Общински съвет 

Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих. 

(6) За издаване на разрешение по предходната алинея, лицата подават заявление до 

кмета на Община Исперих по образец – Приложение №2 от тази наредба. За 

прекратяване на подвижното пчеларство, лицата, на които е издадено разрешение, 

подават декларация до кмета на Община Исперих по образец – Приложение №3 от тази 

наредба. 

(7) Настаняване на пчелини с до 10 пчелни семейства върху земеделска земя от 

ОПФ се извършва по реда на чл.5, ал.3 от тази наредба. При отдаване под наем на 

мери,пасища, търгът или конкурсът се провеждат след решение на Общински съвет 

Исперих. Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок 5 години. 

Чл. 21. Собствениците на пчелни семейства са длъжни: 

1. да поддържат оптимален брой кошери в пчелини; 

2. да осигуряват достъп на пчелите до водоизточници; 

3. да осигуряват постоянно наблюдение на пчелите си. 

 



 

 

Раздел V 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.  

УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

Чл.22. (1) Ползваната земеделска земя от ОПФ се поддържа в добро земеделско и 

екологично състояние, независимо дали се използва за производство на земеделска 

продукция. 

(2) Ползвателите са длъжни: 

1. да спазват изискванията на противопожарните правила, санитарно-хигиенните и 

екологичните норми при извършване на земеделски дейности и да изпълняват дадените 

им указания; 

2. да опазват предоставената им земеделска земя от ерозиране, замърсяване, 

засоляване, вкисляване, заблатяване и други увреждания, да възстановяват засегнатите 

почви и да повишават почвеното плодородие;  

3. да употребяват само одобрените от компетентните държавни органи химически 

торове и препарати; 

4. да използват за напояване води, които не съдържат вредни вещества и отпадъци 

над допустимите норми. 

(3) Ползвателите, кандидатстващи по различни схеми и мерки на общата 

селскостопанска политика и допълнителните национални плащания, са длъжни да 

спазват одобрените от Министъра на земеделието и храните условия за поддържането 

на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

Чл.23. (1) Не подлежат на установяване вреди, причинени на земеделски земи от 

ОПФ, причинени от природни бедствия и/или от неизвестен извършител. 

(2) Кметовете на кметства и кметските наместници организират и контролират 

опазването на земеделските земи на територията на съответното населено място, 

издирват нарушителите и подават сигнал до кмета на общината. 

 

Раздел VІ 

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ  

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

 Чл.24. Разпоредителните сделки със земя от ОПФ се извършва въз основа на 

пазарна оценка, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да 

бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, 

освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете 

или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет. 

Чл.25. Продажба на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост се 

извършва след Решение на Общински съвет Исперих от кмета на общината чрез търг 

или конкурс по реда на Глава Пета от Наредба №27 на Общински съвет Исперих за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор с кмета 

на общината. 

Чл.26. Замяна на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост със 

земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва при 

условията и по реда на ЗСПЗЗ, правилника по прилагането му и ЗОС.  



Чл.27. Отчуждаването на земеделски земи за важни общински нужди се 

извършва в съответствие със ЗОС и ЗОЗЗ. 

Чл.28. Промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ се извършва в 

случаите, при условията и по реда на ЗСПЗЗ, правилника по прилагането му и ЗОЗЗ и 

правилника по прилагането му. 

Чл.29. Върху земеделските земи се разрешава строителство на сгради и 

съоръжения, свързани с ползването им, при условията и по ред, установени със Закона 

за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи. 

 

 

 

Глава трета 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.30. (1) Лице, което унищожи, повреди или премести границите на земеделските 

имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. 

(2) Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по плана за 

земеразделяне, или попречи на неговото прокарване по плана за земеразделяне, се 

наказва с глоба от 500 до 1 000 лв. 

(3) Когато нарушението по ал.1 и ал.2 е извършено от служител на юридическо лице 

или едноличен търговец, на неговия ръководител се налага глоба от 1 000 до 2 000 лв., а 

на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. 

Чл. 31. (1) Лице, което без правно основание ползва земеделски имот с 

възстановено право на собственост, се наказва с глоба от 2 000 лв. до 10 000 лв. 

(2) Лице, което не изпълни заповедта за изземване на имота по чл.34 от ЗСПЗЗ, се 

наказва с глоба от 500 до 2 000 лв. 

Чл.32. (1) Наказва се с глоба от 500 до 5 000 лв. физическо лице, което: 

1. извърши дейност, водеща до увреждане, замърсяване и разрушаване на 

земеделска земя; 

2. използва земеделска земя за неземеделски нужди без разрешение за промяна 

предназначението й; 

3. заема земя без трасиране на границите й по чл.25, ал.2 от ЗОЗЗ или в отклонение 

от определените граници; 

4. унищожава хумусния пласт; 

5. започне изграждането на обект върху по-голяма площ от разрешената му или го 

измести върху земя от по-висока категория; 

6. не освободи в срок предоставената за временно ползване земеделска земя в 

случаите предвидени в ЗОЗЗ или не я върне в първоначалния й вид; 

(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 1 000 до 10 000 лв. 

(3) На юридическо лице или на едноличен търговец се налага имуществена санкция 

в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 лв. до 20 000 

лв. 

Чл.33. (1) Наказва се с глоба от 1 500 до 6 000 лв. ползвател на земеделска земя, на 

която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. 

(2) Наказанието по ал.1 се налага и на лице, което е нарушило забраната за изгаряне 

на стърнища и други растителни отпадъци в земеделска земя. 

(3) При повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лв. 

Чл.34. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв. лице, което: 

 1. ползва общински мери и пасища в нарушение на установения в тази наредба 

ред; 



 2. извършва паша на селскостопански животни извън указаните места, численост 

или вид животни; 

 3. преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети 

лица. 

 (2) Когато нарушенията по ал.1 са извършени от служител на юридическо лице 

или едноличен търговец, на неговия ръководител се налага глоба от 1 000 до 2 000 лв., а 

на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. 

 (3) Лице, което унищожи общински мери и пасища и/или ги превърне в 

обработваема площ, се наказва с глоба от 250 до 1000 лв. за физически лица и 

имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.  

Чл.35. (1) Нарушенията по предходните членове се установяват с актове на 

длъжностни лица, определени от кмета на общината.  

 (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

оправомощен от него заместник-кмет. 

(3) Глобите и имуществените санкции се внасят в бюджета на общината. 

(4) Установяването на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Общински поземлен фонд” е земята, предназначена за земеделско 

производство, която се намира извън границите на урбанизираните територии и не е 

застроена със сгради и съоръжения. 

2. „Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено от същото лице в 

едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което му е 

наложено наказание за същото по вид нарушение. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Контрол по изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на Община 

Исперих. 

§2. Проверки на състоянието и начина на ползване на земеделските земи от 

Общинския поземлен фонд се извършват на всеки 6 /шест/ месеца от комисия 

назначена от кмета на Община Исперих. В извършването на проверките задължително 

участие вземат кметовете и кметските наместници по местонахождението на имотите. 

За дейността си комисията се отчита пред органа по назначаването й. 

§4. Тази Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с Решение № 539 по Протокол № 60 от 

30.07.2015 г. на Общински съвет Исперих и влиза в сила от датата на приемането й. 

 

       



Приложение №1 

по чл.5, ал.4 от 

Наредба № 28 на ОбС Исперих 

 

1. За имоти от ОПФ – годишен наем 

 

 

Начин на 

трайно 

ползване 

Мярка Категория от  І - Х Срок за отдаване  

под наем 

в години 

Ниви 

 

лв./дка 35.00 3 

Ливади 

 

лв./дка 7.00 5 

Мери и пасища 

 

лв./дка 5.00 5 

Трайни насаждения 

 

/овощни и лозя/ 

лв./дка 27.00  съгл. чл.5 ал.4 

*Новообразувани 

имоти по плановете 

за земите по §4 от 

ЗСПЗЗ 

лв./дка 35.00 3 

 

 

 * В случаите, когато под наем се отдава новообразуван имот, спечелилият търга (конкурс) се задължава да заплати разходите за  

изготвената документация по образуването на имота. 

 

 2. За имоти от ОПФ (мери и пасища) за настаняване на постоянни пчелини – годишен наем – 22.39 лв./дка 
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Приложение №2 

по чл.20, ал. 6 от 

Наредба № 28 на ОбС Исперих 

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на разрешение за настаняване или преместване на временни 

пчелини при подвижно пчеларство на основание чл.14 от Закона за пчеларството 

 

От _____________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН   

/попълва се само от еднолични търговци и физически лица/ 

 

постоянен адрес/адрес на управление: гр. _______________________________________ 

 

ул./ж.к./ ___________________________________, №_______, вх.____, ет._____, ап.___ 

 

управител на _______________________________________________________________ 

                                  /точното наименование на фирмата и правната форма/ 

  

ЕИК/БУЛСТАТ  

собственик на пчелин № _____________________________ 

телефон за контакти: ______________________, е-адрес: __________________________ 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 Желая да ми бъде издадено разрешение за настаняване или преместване на 

временен пчелин. Пчелинът е вписан в регистър за подвижно пчеларство в Община 

Исперих с регистрационен № _________________, брой пчелни семейства ___________. 

 

Постоянно местонахождение _________________________________________________. 

 

Място от където са придвижени /кметство/ ________________________, с № и дата на 

ветеринарномедицинското свидетелство ________________________________________ 

 

Място, където се мести /землище и местност/____________________________________ 

 

№ и дата на ветеринарномедицинското свидетелство _____________________________ 
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 Известни са ми изискванията по чл.13, ал.1 от Закона за пчеларството и 

декларирам, че съм извършил /-а  оглед на имота върху, който ще настаня / преместя 

пчелина си.  

  Прилагам за справка: Удостоверение за животновъден обект от 

Областна дирекция по безопасност на храните гр. Исперих 

С Уважение, 

 

Подпис: _______________________ 
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Приложение №3 

по чл.20, ал. 6 от 

Наредба № 28 на ОбС Исперих 

 

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за прекратяване на подвижното пчеларство 

От _____________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН   

/попълва се само от еднолични търговци и физически лица/ 

 

постоянен адрес/адрес на управление: гр. _______________________________________ 

 

ул./ж.к./ ___________________________________, №_______, вх.____, ет._____, ап.___ 

 

управител на _______________________________________________________________ 

                                  /точното наименование на фирмата и правната форма/ 

  

ЕИК/БУЛСТАТ  

 

собственик на пчелин № _____________________________ 

 

телефон за контакти: ______________________, е-адрес: __________________________ 

  

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че от /дата/ _____________________ изнасям разположените за подвижно пчеларство в 

 

___________________________________________________________________________ 

/№ на имот, местност, землище ЕКАТТЕ/ 

 

____________________ /броя/ пчелни семейства. 

 

 Прилагам ветеринарномедицинско свидетелство за здравословното състояние на 

пчелни семейства № __________________ от __________________________ год. 

 

 

 Дата: ________________   Декларатор: _____________________ 

                     /подпис/ 
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ТОЧКА 2 

Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Допълване на "Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих“. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Басри. 

 

 Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Тази наредба има за цел да уреди условията и реда за придобиване на правото на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи-собственост на община Исперих и конкретните 

правомощия на кмета на общината, кметовете на кметствата и на кметския наместник в 

съответствие със Закона за общинска собственост и на специалните закони в тази 

област, освен когато е приложим ЗПЧП. 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА НАРЕДБАТА: 

1. Причините, които налагат приемането на допълненията: 

Приемането на допълнения в Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих е породена 

от необходимостта да бъдат изпълнени получените препоръки от Сметна палата с 

Одитен доклад №0200007613 за извършен одит за съответствие при финансовото 

управление на Община Исперих за периода 01.01.2012г до 31.12.2012г. 

Констатирани са следните несъответствия с изискванията на членове от Закона 

за общинската собственост в отменената и сега действащата Наредба:  

- чл.8, ал.5-от ЗОбС не са определени имотите на територията на общината, 

извън тези по чл.12, ал.2, които се предоставят за управление на съответните кметове на 

кметства. В НРПУРОИ не е отразено изискването, че при продажба или отдаване под 

наем на имот-общинска собственост се превеждат задължително 30 на сто от 

продажната цена по сметката на кметството, в чието землище е имота за изпълнение на 

дейности с местно значение; 

- чл.8, ал.7 кметове на кметствата или определени от тях служители от 

съответната администрация не се включват в състава на комисиите по провеждането на 

търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем или 

разпореждането с имоти на територията на кметството се извършва от кмета на 

общината.  

2. Целите, които се поставят:  

Да се съобрази подзаконовият нормативен акт – Наредбата №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

със Закона за общинската собственост.  

С настоящото допълване на Наредба №27 се цели също да бъдат отстранени 

несъответствията с действащото законодателство, констатирани от Сметна палата с 

Одитен доклад №0200007613 за извършен одит за съответствие при финансовото 

управление на Община Исперих за периода 01.01.2012г до 31.12.2012г. 

3. Очаквани резултати от прилагането на допълненията в Наредбата: 

- повишаване на качеството на прилаганите услуги; 

- създаване на условия за по-качествено прилагане на закона; 
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- спестяване на средства от бюджета на общината; 

- улесняване работата на Общински съвет-Исперих, респективно на Кмета на Община 

Исперих и администрацията. 

4. Финансови средства за прилагане на допълненията в Наредбата 
За прилагането на допълненията в Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих не са 

необходими финансови и други средства. 

 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

Предложеният Проект на допълненията в Наредбата е разработен в съответствие 

с Европейското законодателство-Европейската харта за местно самоуправление, 

Европейската харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската 

общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни 

актове с тях. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, ПРОЕКТЪТ 

ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА НАРЕДБАТА е публикуван на интернет страницата на 

Община Исперих! 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет- 

Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните допълнения на Наредба №27 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Исперих /Приета с Решение № 503/30.04.2015г., по Протокол №57 на ОбС – 

Исперих/, както следва: 

В чл.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих се добавят нови алинеи със следните 

текстове: 

„ал. (3) нова Общинският съвет определя имотите на територията на общината, 

извън имотите по чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост, които се 

предоставят за управление на съответните кметове на райони и на кметства. При 

продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете 

на райони или на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от 

продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на 

кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение, определени от общинския съвет. 

ал. (4) нова Кметовете на райони и кметовете на кметства или определени от тях 

служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по 

провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под 

наем или разпореждането с имоти на територията на района или на кметството се 

извършва от кмета на общината.“ 

2.Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от 

Общински Съвет – Исперих. 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB12_%D0%B0%D0%BB2');
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 3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  да бъде приета на заседанието на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на 

докладната с 7 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 

гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза 

със становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 

              Благодаря на председателите. 

      Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 Росица Митева – общински съветник от ПП” ГЕРБ”. 

На предходното заседание бях направила предложение за 20 на сто, но съм 

съгласна при продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление 

на кметовете на кметства, да бъде не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от 

продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на кметството по 

местонахождението на съответния имот. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Ако няма други желаещи да вземат отношение по докладната предлагам да 

преминем към гласуване. 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 
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Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 540 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет- 

Исперих 

Р Е Ш И: 

 

1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните допълнения на Наредба №27 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Исперих /Приета с Решение № 503/30.04.2015г., по Протокол №57 на ОбС – 

Исперих/, както следва: 

В чл.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих се добавят нови алинеи със следните 

текстове: 

„ал. (3) нова Общинският съвет определя имотите на територията на общината, 

извън имотите по чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост, които се 

предоставят за управление на съответните кметове на райони и на кметства. При 

продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете 

на райони или на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от 

продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на 

кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение, определени от общинския съвет. 

ал. (4) нова Кметовете на райони и кметовете на кметства или определени от тях 

служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по 

провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под 

наем или разпореждането с имоти на територията на района или на кметството се 

извършва от кмета на общината.“ 

2.Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от 

Общински Съвет – Исперих. 

 

 3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал. 3 от АПК действия. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в 7-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. 
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ТОЧКА 3 

Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Постъпило писмо от Сдружение „Толерантност“ с вх.№К-2889/30.06.2015 г. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В деловодството на Община Исперих е постъпило писмо от Сдружение 

„Толерантност“ относно подготовката на проект за изграждане на информационни 

терминали, по който Сдружението ще е Водещ партньор. Очаква се мярката по 

Програмата за развитие на селските райони да бъде отворена през м.септември 2015 г., а 

изграждането на терминалите да стартира през м.октомври 2015 г. Продължителността 

на проекта ще  е от една до две години. Препоръчително е терминалите да се изграждат 

в закрите помещения – поликлиники, кметства, читалища (места, в които има 

непрекъснат поток от граждани). От Сдружението уточняват, че информацията, която 

ще бъде предоставяна чрез терминалите ще касае напр. 

- Имунизационен календар за бебета и малки деца; 

- ДКЦ-та, специализирани болници, аптеки, работещи със Здравната каса; 

- Детски градини и ясли – начин на кандидатстване и необходими документи, 

адреси и телефони) 

- Информация по Кодекса на труда – видове трудови договори, трудово 

правоустрояване, права на служителите – връзки с Бюра по труда, връзки с 

Районната инспекция по труда 

- Информация, свързана с НОИ 

- Друга информация, касаеща тематика, труднодостъпна за населението или 

групи от него; 

            Цялата инфорамация, която ще бъде общодостъпна, ще бъде на разположение 

награжданите, както в текстови вид, така и озвучена 

            За изграждането на информационните терминали не е необходимо да се 

преотстъпва място за разполагането им. Задължително условие, обаче, е Решение на 

съответния Общински съвет, с което той изразява съгласие за разполагането на 

информационни терминали на територията на Община Исперих.  

           Друго необходимо условие е изграждането им да съвпада със социалната и 

информационна политика на общината. Съгласно новия Общински план за развитие на 

Община Исперих 2014-2020 г. в Приоритетна област 6 „Управление, партньорства и 

връзки“ е заложен приоритет 6.1 „Надграждане на съществуващите и изграждане на 

нови инструменти на електронното управление в община Исперих“, както и приоритет 

6.3 „Закупуване на на нова техника в административните структури“. Предвид 

цитираните приоритети, направеното от Сдружение „Толерантност“ предложение 

отговаря на политиките на Община Исперих в областта на информационното 

обслужване на местното население. 

            С писмо с изх.№К-2875/1/09.07.2015 г. беше изразено принципно съгласие за 

включване в предложения проект като бяха посочени и конкретни подходящи места за 

разполагане на 14 информационни терминала, както следва: 

1. За двете сгради на общинска администрация  - 2 бр. 

2. Сградата на Териториална дирекция „Бюро по труда“, НОИ и Районен съд – 

Исперих – 1 бр.  
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3. МБАЛ – Исперих – 1 бр. 

4. Поща – гр.Исперих – 1 бр. 

5. Център за отдих, свободно време и социални услуги (в момента са изгражда и 

до края на м. септември 2015 г. ще бъде готов) – 1 бр. 

6. Сградата на „Социално подпомагане“ в гр.Исперих – 1 бр. 

7. Посетителски информационен център в Археологически резерват „Сборяново“ 

– 1 бр. 

8. Гимназия „Васил Левски“ в гр.Исперих – 1 бр. 

9.  Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, 

гр.Исперих – 1 бр. 

10 Кметство с.Подайва – 1 бр. 

11. Кметство с.Тодорово – 1 бр. 

12. Кметство с.Вазово – 1 бр. 

13. Кметство с.Йонково – 1 бр. 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следните 

 

РЕШЕНИЯ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и постъпило писмо от Сдружение „Толерантност“ с вх.№К-

2889/30.06.2015 г. относно подготовката на проект за изграждане на информационни 

терминали  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие на територията на Община Исперих да се изградят  

информационни терминали по проект на Сдружение „Толерантност“ по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2. Предвидените в проекта дейности съответстват на  Общински план за развитие  

на Община Исперих 2014-2020 г., Приоритетна област 6 „Управление, партньорства и 

връзки“, приоритет 6.1 „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови 

инструменти на електронното управление в община Исперих“ и приоритет 6.3 

„Закупуване на  нова техника в административните структури“ 

 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  да бъде приета на заседанието на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на 

докладната с 7 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 
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гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза 

със становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 

              Благодаря на председателите. 

      Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

      Няма. 

      Преминаваме към гласуване. 

        

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 541 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и постъпило писмо от Сдружение „Толерантност“ с вх.№К-

2889/30.06.2015 г. относно подготовката на проект за изграждане на информационни 

терминали  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие на територията на Община Исперих да се изградят  

информационни терминали по проект на Сдружение „Толерантност“ по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 2.Предвидените в проекта дейности съответстват на  Общински план за развитие 

на Община Исперих 2014-2020 г., Приоритетна област 6 „Управление, партньорства и 

връзки“, приоритет 6.1 „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови 

инструменти на електронното управление в община Исперих“ и приоритет 6.3 

„Закупуване на  нова техника в административните структури“ 
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Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 

Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2015 г. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Увжаеми общински съветници, 

 

С Решение № 475 от 11.02.2015г. на Общински съвет - Исперих е приет 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2015 г. и е изменен с  

Решение  № 496 от 31.03.2015 г. и  Решение  № 498 от 30.04.2015 г. 

 

Постъпили  са заявление, предложения и доклади за включване на нови обекти и 

промяна в стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на 

община Исперих. 

Това налага да се направи следващата актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи на община Исперих за 2015 година, както следва: 

 

При ПРБ– община Исперих 

Нови обекти: 

- Обект „Моторна косачка” – съгласно постъпило заявление за техническото 

обезпечаване в дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” е необходимо закупуване на 

моторна косачка на стойност 888 лева.  

- Обект „Кастрачка” – съгласно постъпило заявление за техническото 

обезпечаване в дейност „Чистота” е необходимо закупуване на кастрачка на 

стойност 1 360 лева.  

 

Актуализирани обекти: 

- Обект „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в град Исперих”. 

Има постъпил доклад във връзка с изпълнението и въвеждането в експлоатация на 

обекта за изпълнени допълнителни СМР, които не са предвидени в 

количествената сметка – одобрена от ДФ „Земеделие”. Поставени са PVC тръба за 

отвеждане на дъждовните води от терена и пясъчна подложка под настилката на 

тревна фуга. Планираният разход възлиза на стойност 3 721 лв. и се залага изцяло 

от постъпленията по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи”. 

- Обект „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни 

услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” с. 
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Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково”. Съгласно 

подписан договор с предмет изработване на технически проекти предстои 

окончателно плащане по него в размер на 50 % от стойността му, които са 

дължими след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, какъвто вече е подписан. Това налага увеличаване на стойността на обекта 

с 11 700 лева. и се залага изцяло от постъпленията по § 40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи”. 

- Обект „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за 

възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих”. Във връзка с постъпил доклад 

за преработка на инвестиционен проект – изготвяне  допълнителни конструктивни 

детайли и армировъчни планове за обекта са извършени допълнителни работи, 

които не са били заложени в заданието за изготвяне на техническия проект. Това 

налага предвиждане на допълнителни средства за обекта в размер на 10 000 лева и 

се залага изцяло от постъпленията по § 40-00 „Постъпления от продажба на 

нефинансови активи”. 

 

За осигуряване на необходимите средства е предвидено намаление на обект „ПУП  

на общински имоти” по §53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни 

активи” с 2 248 лева и намаляваме на планираните средства по параграф 83-82 

„Погашения по дългосрочни заеми” с 25 421 лева, предвидени от § 40-00 „Постъпления 

от продажба на нефинансови активи”. 

 

При ВРБ– Исторически музей - Исперих 

Във връзка с постъпило предложение от Исторически музей – Исперих се 

предлагат промени в следните обекти от инвестиционната програма. 

- Обект „Основен ремонт  на покривна конструкция на ПЦ на АР „Сборяново” 

- увеличение на стойността на обекта със 7 200 лева.  

 

За осигуряване на необходимите средства е предвидено отпадане на обект „Микро 

мотор” на стойност 1 000 лева и обект „Фотоапарат” на стойност 4 000 лева от 

инвестиционната програма, намаление на предвидените средства по § 10-15 

„Материали” с 500 лева и § 10-30 „Текущ ремонт” с 1 000 лева, както и увеличение на 

приходната част по § 24-05 „Приходи от наеми на имущество” с 200 лева и § 36-19 

„Други неданъчни приходи” с 500 лева 

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих 

са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на 

капиталовите разходи възлиза на – 43 341 357 лв.  

 

В приложение № 2 е отразен планът на капиталовите вложения, финансирани от 

§40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” и предложените промени са 

както следва: 

 

Нови обекти в Приложение № 2заложени в  капиталовата програма: 

 

- Обект „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в град Исперих”. 

Предвидените средства по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови 

активи” са 3 721 лв.  

- Обект „Рехабилитация Подобряване на съществуващи центрове за 

предоставяне на културни услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; 
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Читалище „Пробуда 1929” с. Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964” с. 

Малко Йонково”. Предвидените средства по § 40-00 „Постъпления от продажба на 

нефинансови активи” са 11 700 лв.  

- Обект „“Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги 

за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих”. Предвидените средства по 

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” са 10 000 лв.  

 

Актуализирани обекти в Приложение № 2, извън капиталовата програма: 

 

- Обект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих”. Предвидените 

средства по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” се 

намаляват с 25 421 лв.  

 

Гореизложените обстоятелства налагат актуализация на поименния списък на 

обектите за капиталови разходи за 2015 г. (Приложение № 1) и Разшифровката на 

капиталовите разходи, финансирани през 2015 г.от приходи по §40-00 „Постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи” съгласно чл.127, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси” (Приложение № 2).  

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  43 341 357 лв.  

 

2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност  

847 509 лв. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. На заседание на 

постояните комиси докладната бе обстойно разгледа. 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  да бъде приета на заседанието на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на 

докладната с 7 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 

гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза 

със становище  подкрепя докладната записка. 
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             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на 

комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 

              Благодаря на председателите. 

      Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

      Няма. 

      Преминаваме към гласуване, което е поименно 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  30.07.2015г.– поименно гласуване 

 
Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2015 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  за - - п 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  - - - - 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - - 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - - - - 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ - - - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - - - - 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ - - - - 

20. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

21. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 



 32 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

24. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

26. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА - - - - 

28. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

29. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

 

 

 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 542 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  43 341 357 лв.  

 

2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност  

847 509 лв. 

 

3. 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 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.  
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Приложение № 1 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2015 

№ 
по 

ред 

Наименование на функциите, 
дейностите и обектите  

§§ §§ Общо разходи за КВ 

в това число 

от РБ  от РБ  
собствени бюджетни 

средства 
сметки за средства на ЕС 

Други източници,  
в т.ч. съфинансиране 

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

І. Основен ремонт ДМА 51-00 51-00 
      9 355 

343 лв  
      9 370 

764 лв  
      432 
700 лв  

       432 
700 лв  

      181 
070 лв  

    196 491 
лв  

        8 636 
093 лв  

       8 636 
093 лв  

              105 
480 лв  

            105 480 
лв  

1 функция "Отбрана и сигурност" 51-00 51-00 
         105 

480 лв  
         105 

480 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
               - 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
              105 

480 лв  
            105 480 

лв  

1.1 
дейност "Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия 
и производствени аварии"  

51-00 51-00 
        105 

480 лв  
        105 

480 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
             105 

480 лв  
            105 480 

лв  

1.1.1 
Основен ремонт на ЦДГ "Момина 
сълза", с. Райнино 

51-00 51-00 
         105 

480 лв  
         105 

480 лв  
                 

- лв  
          

              105 
480 лв  

             105 480 
лв  

2 Функция "Образование" 51-00 51-00 
           55 

708 лв  
           55 

708 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        55 
708 лв  

      55 708 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

2.1 
дейност  "Общообразователни 
училища" 

51-00 51-00 
           55 

708 лв  
           55 

708 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       55 708 

лв  
     55 708 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

2.1.1 
Основен ремонт на физкултурен салон 
на ОУ "Христо Ботев", гр. Исперих 

51-00 51-00 
           55 

708 лв  
           55 

708 лв  
    

        55 
708 лв  

      55 708 
лв  

        

3 Функция "Здравеопазване" 51-00 51-00 
         879 

533 лв  
         879 

533 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         6 000 

лв  
        6 000 

лв  
          873 

533 лв  
          873 

533 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

3.1 
дейност  "Многопрофилни болници 
за активно лечение " 

51-00 51-00 
        873 

533 лв  
        873 

533 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
          873 

533 лв  
         873 

533 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

3.1.1 

Подкрепа за реконструкция/обновяване 
и оборудване на общински лечебни 
заведения в общини извън градските 
агломерационни ареали 

51-00 51-00 
         873 

533 лв  
         873 

533 лв  
        

           873 
533 лв  

          873 
533 лв  

    

3.2 
дейност  "Детски ясли, детски 
кухни и яслени групи в ОДЗ" 

51-00 51-00 
            6 

000 лв  
            6 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         6 000 

лв  
       6 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

3.2.1 

Ремонт, включително внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и 
оборудване на пет детски заведения в 
община Исперих (СМР и инженеринг) 

51-00 51-00 
             6 

000 лв  
             6 

000 лв  
    

          6 
000 лв  

        6 000 
лв  

        

4 
Функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи" 

51-00 51-00 
         100 

648 лв  
         100 

648 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         5 922 

лв  
        5 922 

лв  
            94 

726 лв  
            94 

726 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

4.1 
дейност "Център за настаняване 
от семеен тип"  

51-00 51-00 
          94 

726 лв  
          94 

726 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
            94 

726 лв  
           94 

726 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.1.1 

Изграждане на социална 
инфраструктура, предлагаща услуги за 
деца в риск на територията на Община 
Исперих 

51-00 51-00 
           94 

726 лв  
           94 

726 лв  
                 

- лв  
      

             94 
726 лв  

            94 
726 лв  

    

4.2 дейност "Домове за деца"  51-00 51-00 
            5 

922 лв  
            5 

922 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         5 922 

лв  
       5 922 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  
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4.2.1 
Преустройство на котелна инсталация 
на Дом за деца "Лудогорие", Исперих 

51-00 51-00 
             5 

922 лв  
             5 

922 лв  
    

          5 
922 лв  

        5 922 
лв  

        

5 

функция "Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната 
среда" 

51-00 51-00 
      6 027 

716 лв  
      6 031 

437 лв  
      274 
000 лв  

       274 
000 лв  

      113 
440 лв  

    117 161 
лв  

        5 640 
276 лв  

       5 640 
276 лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

5.1 
дейност "Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа" 

51-00 51-00 
        374 

000 лв  
        374 

000 лв  
      274 
000 лв  

      274 
000 лв  

     100 000 
лв  

    100 000 
лв  

                    - 
лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                      - 
лв  

5.1.1 
Основен ремонт на улици в населените 
места в община Исперих 

51-00 51-00 
         274 

000 лв  
         274 

000 лв  
       274 
000 лв  

       274 
000 лв  

            

5.1.2 
Основен ремонт на улици в град 
Исперих (ППР) 

51-00 51-00 
         100 

000 лв  
         100 

000 лв  
    

      100 
000 лв  

     100 000 
лв  

        

5.2 

дейност "Други дейности по 
жилищното строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие" 

51-00 51-00 
        307 

612 лв  
        311 

333 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       13 440 

лв  
     17 161 

лв  
          294 

172 лв  
         294 

172 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

5.2.1 

Рехабилитация на обществени зелени 
площи на територията на община 
Исперих - гр. Исперих, с. Белинци, с. 
Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. 
Средоселци, с. Старо селище и с. 
Тодорово 

51-00 51-00 
           13 

440 лв  
           13 

440 лв  
    

        13 
440 лв  

      13 440 
лв  

        

5.2.2 
Рехабилитация и благоустрояване на 
градски парк в град Исперих 

51-00 51-00 
         227 

888 лв  
         231 

609 лв  
    

                 - 
лв  

        3 721 
лв  

           227 
888 лв  

          227 
888 лв  

    

5.2.3 
Рехабилитация на парк „Владимир 
Друмев” в гр. Исперих 

51-00 51-00 
           66 

284 лв  
           66 

284 лв  
        

             66 
284 лв  

            66 
284 лв  

    

5.3 
дейност "Други дейности по 
опазване на околната среда" 

51-00 51-00 
      5 346 

104 лв  
      5 346 

104 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
       5 346 

104 лв  
       5 346 

104 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

5.31 
"Интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Исперих" 

51-00 51-00 
       5 346 

104 лв  
       5 346 

104 лв  
        

        5 346 
104 лв  

        5 346 
104 лв  

    

6 
функция "Почивно дело, култура, 
религиозни дейности" 

51-00 51-00 
         272 

874 лв  
         284 

574 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
      11 700 

лв  
          272 

874 лв  
          272 

874 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

6.1 дейност "Читалища"  51-00 51-00 
        272 

874 лв  
        284 

574 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
     11 700 

лв  
          272 

874 лв  
         272 

874 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

6.1.1 

Подобряване на съществуващи 
центрове за предоставяне на културни 
услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” 
с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” 
с. Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 
1964” с. Малко Йонково 

51-00 51-00 
         272 

874 лв  
         284 

574 лв  
                 

- лв  
  

                 - 
лв  

      11 700 
лв  

           272 
874 лв  

          272 
874 лв  

    

7 
функция " Икономически дейности и 
услуги" 

51-00 51-00 
      1 913 

384 лв  
      1 913 

384 лв  
      158 
700 лв  

       158 
700 лв  

                - 
лв  

               - 
лв  

        1 754 
684 лв  

       1 754 
684 лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

7.1 
дейност "Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане 
на пътищата"  

51-00 51-00 
      1 913 

384 лв  
      1 913 

384 лв  
      158 
700 лв  

      158 
700 лв  

                - 
лв  

              - 
лв  

       1 754 
684 лв  

       1 754 
684 лв  

                        
- лв  

                      - 
лв  

7.1.1 
Основен ремонт на улици - IV класна 
пътна мрежа (с. Свещари - с. Вазово)  

51-00 51-00 
         158 

700 лв  
         158 

700 лв  
       158 
700 лв  

       158 
700 лв  

                 - 
лв  

  
                     

- лв  
                     

- лв  
                         

- лв  
  

7.1.2 
Рехабилитация на общински пътища на 
територията на Община Исперих 

51-00 51-00 
       1 754 

684 лв  
       1 754 

684 лв  
    

                 - 
лв  

  
        1 754 

684 лв  
        1 754 

684 лв  
                         

- лв  
  

ІІ Придобиване на ДМА 52-00 52-00 
    33 567 

729 лв  
    33 579 

977 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        85 
184 лв  

      97 432 
лв  

      31 935 
945 лв  

     31 935 
945 лв  

           1 546 
600 лв  

          1 546 600 
лв  

1 функция"Общи държавни служби" 52-00 52-00 
           40 

000 лв  
           40 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        40 
000 лв  

      40 000 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  
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1.1 
дейност "Общинска 
администрация"  

52-00 52-00 
          40 

000 лв  
          40 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       40 000 

лв  
     40 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

1.1.1 
Лек автомобил/микробус/ - категория 
/М1/ 

52-04 52-04 
           40 

000 лв  
           40 

000 лв  
                 

- лв  
  

        40 
000 лв  

      40 000 
лв  

        

2 Функция "Образование" 52-00 52-00 
           12 

310 лв  
           12 

310 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
              20 

лв  
            20 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
               12 

290 лв  
              12 290 

лв  

2.1 
дейност "Целодневни детски 
градини и обединени детски 
заведения"  

52-00 52-00 
          12 

310 лв  
          12 

310 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
             20 

лв  
            20 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
               12 

290 лв  
              12 290 

лв  

2.1.1 
Компютри по ПУДООС - ЦДГ 
"Щастливо детство", Исперих 

52-01 52-01 
             1 

300 лв  
             1 

300 лв  
                 

- лв  
          

                  1 
300 лв  

                1 300 
лв  

2.1.2 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Радост", с. Свещари 

52-06 52-06 
             2 

476 лв  
             2 

476 лв  
                 

- лв  
  

              10 
лв  

             10 
лв  

    
                  2 

466 лв  
                2 466 

лв  

2.1.3 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Щастливо детство", гр. Исперих 

52-06 52-06 
             1 

628 лв  
             1 

628 лв  
                 

- лв  
          

                  1 
628 лв  

                1 628 
лв  

2.1.4 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Дора Габе", с. Лудогорци 

52-06 52-06 
             2 

477 лв  
             2 

477 лв  
                 

- лв  
  

              10 
лв  

             10 
лв  

    
                  2 

467 лв  
                2 467 

лв  

2.1.5 
Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ 
"Незабравка", с. Голям Поровец 

  52-06 
             4 

429 лв  
             4 

429 лв  
                 

- лв  
          

                  4 
429 лв  

                4 429 
лв  

3 Функция "Здравеопазване" 52-00 52-00 
         768 

896 лв  
         768 

896 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        20 
000 лв  

      20 000 
лв  

          730 
289 лв  

          730 
289 лв  

               18 
607 лв  

              18 607 
лв  

3.1 
дейност "Многопрофилни болници 
за активно лечение " 

52-00 52-00 
        748 

896 лв  
        748 

896 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
          730 

289 лв  
         730 

289 лв  
               18 

607 лв  
              18 607 

лв  

3.1.1 

Подкрепа за реконструкция/обновяване 
и оборудване на общински лечебни 
заведения в общини извън градските 
агломерационни ареали 

52-03 52-03 
         744 

106 лв  
         744 

106 лв  
                 

- лв  
  

                 - 
лв  

               - 
лв  

           730 
289 лв  

          730 
289 лв  

                13 
817 лв  

               13 817 
лв  

3.1.2 
Зона за отдих в здравен комплекс - 
Исперих 

52-06 52-06 
             4 

790 лв  
             4 

790 лв  
                 

- лв  
          

                  4 
790 лв  

                4 790 
лв  

3.2 
дейност "Здравен кабинет в 
детски градини и училища" 

52-00 52-00 
          20 

000 лв  
          20 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       20 000 

лв  
     20 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

3.2.1 Компютри 52-01 52-01 
           20 

000 лв  
           20 

000 лв  
                 

- лв  
  

        20 
000 лв  

      20 000 
лв  

        

4 
Функция "Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи" 

52-00 52-00 
         908 

138 лв  
         918 

138 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         1 980 

лв  
      11 980 

лв  
          906 

158 лв  
          906 

158 лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

4.1 
дейност  "Клубове на пенсионера, 
инвалида и др." 

52-00 52-00 
        534 

644 лв  
        544 

644 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
     10 000 

лв  
          534 

644 лв  
         534 

644 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.1.1 

“Изграждане на център за отдих, 
свободно време и социални услуги за 
възрастни хора и хора с увреждания в 
гр. Исперих”  

52-02 52-02 
         455 

484 лв  
         465 

484 лв  
      

      10 000 
лв  

           455 
484 лв  

          455 
484 лв  

    

4.1.2 
"Подобряване на център, предоставящ 
социални услуги за възрастни хора и 
хора с увреждания в гр.Исперих” 

52-01 52-02 
             4 

600 лв  
             4 

600 лв  
        

              4 
600 лв  

              4 
600 лв  

    

52-03 52-02 
             9 

060 лв  
             9 

060 лв  
        

              9 
060 лв  

              9 
060 лв  

    

52-04 52-02 
           65 

500 лв  
           65 

500 лв  
        

             65 
500 лв  

            65 
500 лв  

    

4.2 
дейност "Център за настаняване 
от семеен тип"  

52-00 52-00 
        371 

514 лв  
        371 

514 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
          371 

514 лв  
         371 

514 лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

4.2.1 

Изграждане на социална 
инфраструктура, предлагаща услуги за 
деца в риск на територията на Община 
Исперих 

52-02 52-02 
         354 

516 лв  
         354 

516 лв  
                 

- лв  
      

           354 
516 лв  

          354 
516 лв  

    

52-05 52-05 
           16 

998 лв  
           16 

998 лв  
                 

- лв  
      

             16 
998 лв  

            16 
998 лв  

    

4.3 дейност  "Домове за деца" 52-00 52-00             1             1                                  -          1 980        1 980                     -                     -                                               - 
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980 лв  980 лв  - лв  лв  лв  лв  лв  лв  - лв  лв  

4.3.1 
Професионална фурна за Дом за деца 
"Лудогорие", Исперих 

52-05 52-05 
             1 

980 лв  
             1 

980 лв  
    

          1 
980 лв  

        1 980 
лв  

        

5 

функция"Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната 
среда" 

52-00 52-00 
    31 826 

335 лв  
    31 828 

583 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        11 
134 лв  

      13 382 
лв  

      30 299 
498 лв  

     30 299 
498 лв  

           1 515 
703 лв  

          1 515 703 
лв  

5.1 

дейност "Други дейности по 
жилищното строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие" 

52-00 52-00 
          13 

244 лв  
          14 

132 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       10 000 

лв  
     10 888 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                 3 

244 лв  
               3 244 

лв  

5.1.1 Моторна косачка   52-03 
                    

- лв  
                

888 лв  
      

           888 
лв  

        

5.1.2 Трактор - косачка 52-04 52-04 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

5.1.3 
Експониране на тракийски гробници 
под могили № 12 и № 13 от Източния 
могилен некропол на ИАР "Сборяново" 

52-06 52-06 
                    

- лв  
                    

- лв  
                

5.1.4 
Детска площадка по ПУДООС - с. 
Китанчево 

52-06 52-06 
             3 

244 лв  
             3 

244 лв  
                 

- лв  
          

                  3 
244 лв  

                3 244 
лв  

5.2 дейност "Чистота" 52-00 52-00 
            1 

134 лв  
            2 

494 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         1 134 

лв  
       2 494 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

5.2.1 Моторни коси / щилове 52-03 52-03 
             1 

134 лв  
             1 

134 лв  
    

          1 
134 лв  

        1 134 
лв  

        

5.2.2 Кастрачка   52-03 
                    

- лв  
             1 

360 лв  
      

        1 360 
лв  

        

5.3 
дейност "Други дейности по 
опазване на околната среда" 

52-00 52-00 
    31 811 

957 лв  
    31 811 

957 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
                - 

лв  
              - 

лв  
     30 299 

498 лв  
     30 299 

498 лв  
          1 512 

459 лв  
         1 512 459 

лв  

5.3.1 
"Интегриран проект за водния цикъл на 
гр. Исперих" 

52-06 52-06 
     31 811 

957 лв  
     31 811 

957 лв  
        

      30 299 
498 лв  

      30 299 
498 лв  

           1 512 
459 лв  

          1 512 459 
лв  

6 
функция "Почивно дело, култура, 
религиозни дейности" 

52-00 52-00 
           12 

050 лв  
           12 

050 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        12 
050 лв  

      12 050 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

6.1 дейност "Обредни домове и зали"  52-00 52-00 
          10 

000 лв  
          10 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
       10 000 

лв  
     10 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

6.1.1 
Товарен автомобил/катафалка/  - 
категория /N1/ 

52-04 52-04 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

6.2 
дейност "Други дейности на 
културата"  

52-00 52-00 
            2 

050 лв  
            2 

050 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         2 050 

лв  
       2 050 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

6.2.1 Система за видеонаблюдение 52-03 52-03 
             2 

050 лв  
             2 

050 лв  
    

          2 
050 лв  

        2 050 
лв  

        

IІІ Придобиване на НДА 53-00 53-00 
         113 

000 лв  
         110 

752 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      113 
000 лв  

    110 752 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 функция"Общи държавни служби" 53-00 53-00 
         110 

000 лв  
         107 

752 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      110 
000 лв  

    107 752 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1.1 
дейност "Общинска 
администрация"  

53-00 53-00 
        110 

000 лв  
        107 

752 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
     110 000 

лв  
    107 752 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

1.1.1 
Изработване на Общ устройствен план 
на община Исперих 

53-09 53-09 
           80 

000 лв  
           80 

000 лв  
    

        80 
000 лв  

      80 000 
лв  

        

1.1.2 
Изменение на ПУП - с. Делчево и с. 
Къпиновци 

53-09 53-09 
           20 

000 лв  
           20 

000 лв  
    

        20 
000 лв  

      20 000 
лв  

        

1.1.3 ПУП  на общински имоти 53-09 53-09 
           10 

000 лв  
             7 

752 лв  
    

        10 
000 лв  

        7 752 
лв  

        

2 
функция"Почивно дело, култура, 
религиозни дейности" 

53-00 53-00 
            3 

000 лв  
            3 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         3 000 

лв  
        3 000 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  
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2.1 дейност "Градски библиотеки"  53-00 53-00 
            3 

000 лв  
            3 

000 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
         3 000 

лв  
       3 000 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

2.1.1 Програмни продукти и лицензи 53-01 53-01 
             3 

000 лв  
             3 

000 лв  
    

          3 
000 лв  

        3 000 
лв  

        

IV Капиталови трансфери 55-00 55-00 
         223 

465 лв  
         223 

465 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      223 
465 лв  

    223 465 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 функция "Здравеопазване" 55-00 55-00 
         223 

465 лв  
         223 

465 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
      223 
465 лв  

    223 465 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1.1 
дейност "Многопрофилни болници 
за активно лечение " 

55-00 55-00 
        223 

465 лв  
        223 

465 лв  
                

- лв  
                 - 

лв  
     223 465 

лв  
    223 465 

лв  
                    - 

лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                      - 

лв  

1.1.1 
Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих 
ЕООД 

55-01 55-01 
         223 

465 лв  
         223 

465 лв  
    

      223 
465 лв  

     223 465 
лв  

        

  ОБЩО РАЗХОДИ ЗА КВ (І+ІІ+ІІІ+IV)     
    43 259 

537 лв  
    43 284 

958 лв  
      432 
700 лв  

       432 
700 лв  

      602 
719 лв  

    628 140 
лв  

      40 572 
038 лв  

     40 572 
038 лв  

           1 652 
080 лв  

          1 652 080 
лв  

  Исторически музей     
           29 

500 лв  
           31 

700 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        29 
500 лв  

      31 700 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 
Основен ремонт  на покривна 
конструкция на ПЦ на АР "Сборяново" 

51-00 51-00 
             5 

000 лв  
           12 

200 лв  
    

          5 
000 лв  

      12 200 
лв  

        

2 Компютърна система 52-01 52-01 
             6 

000 лв  
             6 

000 лв  
    

          6 
000 лв  

        6 000 
лв  

        

3 Климатичен шкаф 52-03 52-03 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

4 Генератор /Агрегат/ 52-03 52-03 
             3 

000 лв  
             3 

000 лв  
    

          3 
000 лв  

        3 000 
лв  

        

5 Микро мотор 52-05 52-05 
             1 

000 лв  
                    

- лв  
    

          1 
000 лв  

               - 
лв  

        

6 Фотоапарат 52-05 52-05 
             4 

000 лв  
                    

- лв  
    

          4 
000 лв  

               - 
лв  

        

7 Програмни продукти 53-01 53-01 
                

500 лв  
                

500 лв  
    

             
500 лв  

           500 
лв  

        

  Дом за деца "Лудогорие"     
            5 

000 лв  
            5 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         5 000 

лв  
        5 000 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Оборудване и съоръжения 52-03 52-03 
             5 

000 лв  
             5 

000 лв  
    

          5 
000 лв  

        5 000 
лв  

        

  Комплекс "Лудогорие"     
            3 

000 лв  
            3 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         3 000 

лв  
        3 000 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Оборудване и съоръжения 52-03 52-03 
             3 

000 лв  
             3 

000 лв  
    

          3 
000 лв  

        3 000 
лв  

        

  Гимназия "Васил Левски", Исперих     
            5 

100 лв  
            5 

100 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         5 100 

лв  
        5 100 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Стопански инвентар 52-05 52-05 
             5 

100 лв  
             5 

100 лв  
    

          5 
100 лв  

        5 100 
лв  

        

  ОУ "Н . Й. Вапцаров", Вазово     
            1 

599 лв  
            1 

599 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
         2 879 

лв  
        2 879 

лв  
                     

- лв  
                    - 

лв  
                        

- лв  
                       - 

лв  

1 Компютри 52-01 52-01 
             1 

599 лв  
             1 

599 лв  
    

          1 
599 лв  

        1 599 
лв  

        

2 Стопански инвентар 52-03 52-03 
             1 

280 лв  
             1 

280 лв  
    

          1 
280 лв  

        1 280 
лв  

        

  ОУ "Отец Паисий", Подайва     
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
                 

- лв  
                 - 

лв  
        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

                     
- лв  

                    - 
лв  

                        
- лв  

                       - 
лв  

1 Стопански инвентар 52-05 52-05 
           10 

000 лв  
           10 

000 лв  
    

        10 
000 лв  

      10 000 
лв  

        

  ОБЩО КВ:     
    43 313 

736 лв  
    43 341 

357 лв  
      432 
700 лв  

       432 
700 лв  

      658 
198 лв  

    685 819 
лв  

      40 572 
038 лв  

     40 572 
038 лв  

           1 652 
080 лв  

          1 652 080 
лв  
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Приложение 2 
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2015 Г. ОТ ПРИХОДИ 

ПО  
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси 

    

№ по 
ред 

Наименование на функциите, дейностите и обектите  §§ 
от местни 
приходи 
§ 40-00 

І. 
Погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти 
на социалната и техническата инфраструктура 

83-00 
               276 

114 лв  

1 "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих" 83-82 
               276 

114 лв  

IІ. Текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура  10-30 
               147 

419 лв  

1 
Текущ ремонт на физкултурен салон на ЦДГ "Слънце", гр. 
Исперих 

 10-30 
                   5 

705 лв  

2 
Текущи ремонти ЦДГ 

 10-30 
                   4 

295 лв  

3 
Ограждане на гробищни паркове - гр. Исперих 

 10-30 
                 22 

320 лв  

4 
Текущ ремонт на ул. "Димитър Полянов", Исперих 

 10-30 
                 17 

735 лв  

5 
Текущи ремонти на сгради 

 10-30 
                 30 

000 лв  

6 

Текущи ремонти на улици в гр. Исперих (ул. "Лудогорие", ул. 
"Димитър Полянов, ул. "Александър Стамболийски", ул. 
"Вежен", ул. "Ахинора", ул. "Христо Ясенов", ул. "Хан Аспарух", 
ул. "Христо Ботев", ул. "Искър", ул. "Шести септември", ул. 
"Стара Планина", ул. "Росица", ул. "Средна гора") 

 10-30 
                 67 

364 лв  

IIІ. Основен ремонт ДМА 51-00 
               190 

491 лв  

1 Функция "Образование" 51-00 
                 55 

708 лв  

1.1 дейност  "Общообразователни училища" 51-00 
                55 708 

лв  

1.1.1 
Основен ремонт на физкултурен салон на ОУ "Христо Ботев", 
гр. Исперих 

51-00 
                 55 

708 лв  

2 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 51-00 
                  5 922 

лв  

2.1 дейност  "Домове за деца" 51-00 
                  5 922 

лв  

2.1.1 
Преустройство на котелна инсталация на Дом за деца 
"Лудогорие", Исперих 

51-00 
                   5 

922 лв  

3 
функция "Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда" 

51-00 
               117 

161 лв  

3.1 
дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа" 

51-00 
              100 000 

лв  

3.1.1 Основен ремонт на улици в град Исперих (ППР) 51-00 
               100 

000 лв  

3.2 
дейност "Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното 
развитие" 

51-00 
                17 161 

лв  

3.2.1 

Рехабилитация на обществени зелени площи на територията 
на община Исперих - гр. Исперих, с. Белинци, с. Делчево, с. 
Духовец, с. Йонково, с. Средоселци, с. Старо селище и с. 
Тодорово 

51-00 
                 13 

440 лв  

3.2.2 
Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в град 
Исперих 

51-00 
                   3 

721 лв  

4 функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" 51-00 
                 11 

700 лв  

4.1 дейност "Читалища"  51-00 
                11 700 

лв  
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4.1.1 

Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на 
културни услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; 
Читалище „Пробуда 1929” с. Свещари и Читалище 
„Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково 

51-01 
                 11 

700 лв  

IV Придобиване на ДМА 52-00 
                 10 

020 лв  

1. Функция "Образование" 52-00 
                       20 

лв  

1.1 
дейност  "Целодневни детски градини и обединени 
детски заведения" 

52-00 
                      20 

лв  

1.1.1 Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ "Радост", с. Свещари 52-06 
                       10 

лв  

1.1.2 Детска площадка по ПУДООС - ЦДГ "Дора Габе", с. Лудогорци 52-06 
                       10 

лв  

2. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 52-00 
                 10 

000 лв  

2.1 дейност "Център за настаняване от семеен тип"  52-00 
                10 000 

лв  

2.1.1 
Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги 
за деца в риск на територията на Община Исперих 

52-02 
                 10 

000 лв  

V. Капиталови трансфери 55-00 
               223 

465 лв  

1 Функция "Здравеопазване" 55-00 
               223 

465 лв  

1.1 дейност  "Многопрофилни болници за активно лечение " 55-00 
              223 465 

лв  

1.1.1 Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД 55-01 
               223 

465 лв  

  ОБЩО РАЗХОДИ ЗА КВ (І+ІІ+ІІІ+IV+V)   
               847 

509 лв  

 

 

 

ТОЧКА 5 

Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост при община Исперих за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В деловодството на Община Исперих са постъпили писма от Областният управител на 

Област Разград относно изпълнение на голям инвестиционен проект от Министерството на 

здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане и 

реновиране на Центровете за спешна медицинска помощ и Филиалите за спешна медицинска 

помощ за което необходимо спешно да се предприеме процедура по промяна на собствеността 

от общинска в държавна. 

За тази цел Общинския съвет следва да приеме решение относно включване на имота в 

Програмата за управление и разпореждане с имоти -  собственост на община Исперих за 

настоящата 2015 год. 

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните 
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     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

 С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, на основание чл.21, ал.1, т.12  от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.9, ал.2 от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет – Исперих.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

        І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост, при община Исперих за периода 01.01.2015год. до 31.12.2015год., както 

следва: части от сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих, 

собственост на Община Исперих, представляваща масивна триетажна сграда и мазе, находяща 

се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I (римско едно), в квартал 78 (седемдесет и осем) по Акт 

за частна общинска собственост № 5351 / 28.02.2013 г, находяща се в гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград, ул. „Ахинора” № 39, представляващи обособени части - помещения с 

обща площ от 311,30 кв.м. (триста и единадесет цяло и три десети квадратни метра), в полза на 

държавата, за реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска 

помощ, в град Исперих както следва: 

 

1) фоайе с площ 63,00 /шестдесет и три/ кв.м.; 

2) коридор с площ 53,80 /петдесет и три цяло и осем десети/ кв.м.; 

3) кабинет № 1 с площ 19,20 /деветнадесет цяло и две десети/ кв.м.;  

4) противошокова зала с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м.; 

5) стая за временна хоспитализация с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ 

кв.м., вкл. санитарен възел; 

6) манипулационна с площ 21,40 /двадесет и един цяло и четири десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел; 

7) склад с площ 17,60 /седемнадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

8) хранилище с площ 13,60 /тринадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

9) склад за дезинфекционни материали с площ 7,50 /седем цяло и пет десети/ кв.м.; 

10) стая за лекари с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м., вкл. санитарен 

възел;  

11) стая за диспечери с площ 12,20 /дванадесет цяло и две десети/ кв.м.; 

12) стая за шофьори с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел;  

13) стая за персонал с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м. 

 

1. В раздел XI - Имоти общинска собственост предвидени за дарения - безвъзмездно 

прехвърляне на правото на собственост върху поземления имот и сградата. 

Благодаря. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да бъде приета на заседанието 

на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на докладната с 7 

гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка 
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            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-

не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 

             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  

подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  

подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 

5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка. 

              Благодаря на председателите. 

      Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

      Няма. 

      Преминаваме към гласуване. 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 543 

 

 С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, на основание чл.21, ал.1, т.12  от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.9, ал.2 от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет – Исперих.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

        І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост, при община Исперих за периода 01.01.2015год. до 31.12.2015год., както 

следва: части от сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих, 

собственост на Община Исперих, представляваща масивна триетажна сграда и мазе, находяща 

се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I (римско едно), в квартал 78 (седемдесет и осем) по Акт 

за частна общинска собственост № 5351 / 28.02.2013 г, находяща се в гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград, ул. „Ахинора” № 39, представляващи обособени части - помещения с 

обща площ от 311,30 кв.м. (триста и единадесет цяло и три десети квадратни метра), в полза на 

държавата, за реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска 

помощ, в град Исперих както следва: 

 

1) фоайе с площ 63,00 /шестдесет и три/ кв.м.; 

2) коридор с площ 53,80 /петдесет и три цяло и осем десети/ кв.м.; 

3) кабинет № 1 с площ 19,20 /деветнадесет цяло и две десети/ кв.м.;  
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4) противошокова зала с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м.; 

5) стая за временна хоспитализация с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ 

кв.м., вкл. санитарен възел; 

6) манипулационна с площ 21,40 /двадесет и един цяло и четири десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел; 

7) склад с площ 17,60 /седемнадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

8) хранилище с площ 13,60 /тринадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

9) склад за дезинфекционни материали с площ 7,50 /седем цяло и пет десети/ кв.м.; 

10) стая за лекари с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м., вкл. санитарен 

възел;  

11) стая за диспечери с площ 12,20 /дванадесет цяло и две десети/ кв.м.; 

12) стая за шофьори с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел;  

13) стая за персонал с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м. 

 

1. В раздел XI - Имоти общинска собственост предвидени за дарения - безвъзмездно 

прехвърляне на правото на собственост върху поземления имот и сградата. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

 

          Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 
 

ТОЧКА 6 

Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост /дарение/ на част от сграда от 

МБАЛ-Исперих на Филиал за спешна медицинска помощ-град Исперих 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В деловодството на Община Исперих са постъпили писма от Областният управител на 

Област Разград относно изпълнение на голям инвестиционен проект от Министерството на 

здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане и 

реновиране на Центровете за спешна медицинска помощ и Филиалите за спешна медицинска 

помощ за което необходимо спешно да се предприеме процедура по промяна на собствеността 

от общинска в държавна. 

Уважаеми общински съветници, 

 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.5 от ЗОбС, и чл.44, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №27 за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имощество на Общински съвет – 

Исперих.   

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

               РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост /дарение/ 

върху части от сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих, 

собственост на Община Исперих, представляваща масивна триетажна сграда и мазе, находяща 

се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I (римско едно), в квартал 78 (седемдесет и осем) по Акт 

за частна общинска собственост № 5351 / 28.02.2013 г, находяща се в гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград, ул.„Ахинора” № 39, представляващи обособени части - помещения с 

обща площ от 311,30 кв.м. (триста и единадесет цяло и три десети квадратни метра), по АОС 

5910/24.07.2015 г., в полза на държавата – в лицето на Министерството на здравеопазването, за 

реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ, в град 

Исперих както следва: 

 

1) фоайе с площ 63,00 /шестдесет и три/ кв.м.; 

2) коридор с площ 53,80 /петдесет и три цяло и осем десети/ кв.м.; 

3) кабинет № 1 с площ 19,20 /деветнадесет цяло и две десети/ кв.м.;  

4) противошокова зала с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м.; 

5) стая за временна хоспитализация с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ 

кв.м., вкл. санитарен възел; 

6) манипулационна с площ 21,40 /двадесет и един цяло и четири десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел; 

7) склад с площ 17,60 /седемнадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

8) хранилище с площ 13,60 /тринадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

9) склад за дезинфекционни материали с площ 7,50 /седем цяло и пет десети/ кв.м.; 

10) стая за лекари с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м., вкл. санитарен 

възел;  

11) стая за диспечери с площ 12,20 /дванадесет цяло и две десети/ кв.м.; 

12) стая за шофьори с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел;  

13) стая за персонал с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м. 

 В предходната докладна направихме допълнение  в Годишната  програма за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственост за да отдадем част от сграда в полза на 

държавата, за реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска 

помощ, в град Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да бъде приета на заседанието 

на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на докладната с 7 

гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-

не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 
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             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  

подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  

подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 

5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка. 

              Благодаря на председателите. 

      Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

      Няма. 

      Преминаваме към поименно гласуване. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  30.07.2015г.– поименно гласуване 

 
Докладна записка от Бейсим  Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 
Относно: Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост /дарение/ на част от сграда от 

МБАЛ-Исперих на Филиал за спешна медицинска помощ-град Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  за - - п 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  - - - - 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - - 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - - - - 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ - - - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - - - - 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ - - - - 

20. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

21. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

24. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

26. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 
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27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА - - - - 

28. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

29. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

 

 

 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 544 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.5 от ЗОбС, и чл.44, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имощество на Общински съвет – 

Исперих.   

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

               РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост /дарение/ 

върху части от сградата на Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих, 

собственост на Община Исперих, представляваща масивна триетажна сграда и мазе, находяща 

се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I (римско едно), в квартал 78 (седемдесет и осем) по Акт 

за частна общинска собственост № 5351 / 28.02.2013 г, находяща се в гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград, ул.„Ахинора” № 39, представляващи обособени части - помещения с 

обща площ от 311,30 кв.м. (триста и единадесет цяло и три десети квадратни метра), по АОС 

5910/24.07.2015 г., в полза на държавата – в лицето на Министерството на здравеопазването, за 

реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ, в град 

Исперих както следва: 

 

1) фоайе с площ 63,00 /шестдесет и три/ кв.м.; 

2) коридор с площ 53,80 /петдесет и три цяло и осем десети/ кв.м.; 

3) кабинет № 1 с площ 19,20 /деветнадесет цяло и две десети/ кв.м.;  

4) противошокова зала с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м.; 

5) стая за временна хоспитализация с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ 

кв.м., вкл. санитарен възел; 

6) манипулационна с площ 21,40 /двадесет и един цяло и четири десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел; 

7) склад с площ 17,60 /седемнадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

8) хранилище с площ 13,60 /тринадесет цяло и шест десети/ кв.м.; 

9) склад за дезинфекционни материали с площ 7,50 /седем цяло и пет десети/ кв.м.; 

10) стая за лекари с площ 20,40 /двадесет цяло и четири десети/ кв.м., вкл. санитарен 

възел;  

11) стая за диспечери с площ 12,20 /дванадесет цяло и две десети/ кв.м.; 
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12) стая за шофьори с площ 21,60 /двадесет и един цяло и шест десети/ кв.м., вкл. 

санитарен възел;  

13) стая за персонал с площ 19,00 /деветнадесет/ кв.м. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Договор за дарение в полза на 

Министерството на здравеопазването. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния управител на 

Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им пред 

Административен съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

 

 
 

ТОЧКА 7 

Докладна записка от Илиян Дочков Дочков –  зам. кмет на Община Исперих 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3 : Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално 

включване и здравеопазване”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

 

  Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

  Заповядайте г-н Дочков. 

 

  Илиян Дочков Дочков –  зам. кмет на Община Исперих 

  Уважаеми г-н Председател, 

  Уважаеми общински съветници, 

  В докладната записка е пропуснато основанието за приемането на предложеното проекто 

решение за решение на днешното заседание. Предлагам следното допълнение към проекто 

решението: 

 На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА и с  цел кандидатстване на Община 

Исперих по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна 

ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен 

приоритет № 3: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 

към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
І. Дава  съгласие: 

1. Община  Исперих  да  кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване ”, Инвестиционен приоритет № 3 : Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 
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здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 

  

2. Да създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността  или в домашна среда. 

 

3. Поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за 

срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване на 10 % от назначените лични асистенти/ домашни 

помощници по проекта, след одобряване на окончателния доклад , с изключение на 

непредвидени обстоятелства. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание на 

27.07.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да бъде приета на заседанието 

на Общински съвет – Исперих.   

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие”  от 

проведеното съвместно заседание на 27.07.2015 от 10.00ч.    след разглеждане на докладната с 7 

гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със 

становище  подкрепя докладната записка 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно 

заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-

не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя 

докладната записка. 

             Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание на 27.07.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 4 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  

подкрепя докладната записка. 

             Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”от проведеното 

съвместно заседание на 27.07.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  

подкрепя докладната записка  

             Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание на 27.07.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 2 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 

5 членния състав на комисията излиза със становище  подкрепя докладната записка. 

              Благодаря на председателите. 

      Имате  ли питания, становища, предложения по докладната записка. 

      Няма. 

      Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  30.07.2015г.– поименно гласуване 
Докладна записка от Илиян Дочков Дочков –  зам. кмет на Община Исперих 
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3 : Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално 

включване и здравеопазване”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  за - - п 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  - - - - 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - - 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - - - - 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ - - - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - - - - 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ - - - - 

20. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

21. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

24. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

26. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА - - - - 

28. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

29. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

 

    ЗА                                -       20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 
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Общински съвет – Исперих прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 545 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, и с  цел кандидатстване на Община Исперих по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: 

”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 

№ 3: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 

към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
І. Дава  съгласие: 

1. Община  Исперих  да  кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване ”, Инвестиционен приоритет № 3 : Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 

  

2. Да създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността  или в домашна среда. 

 

3. Поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за 

срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване на 10 % от назначените лични асистенти/ домашни 

помощници по проекта, след одобряване на окончателния доклад , с изключение на 

непредвидени обстоятелства. 

 

ІІ. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им  

пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния  кодекс. 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 

Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

/ Областния управител на Област Разград влезе в залата и бе представен и  поканен 

от Общинския председател на Общински съвет – Исперих да заеме местото си в залата/.  

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Има ли питания, становища и предложения. Не виждам граждани в залата и в 

деловодството на Общински съвет – Исперих няма постъпили питания. 

 Заповядайте г-н Кмет. 
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 Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 На заседанието на постояните комисии отправихте питане « Кога ще почне 

асфалтирането на улиците по които се извършват ремонтни дейности по водния цикъл». 

 Очакваме от 05.08.2015 г. да започне асфалтирането, като това ще се прави по реда по 

който започна копането. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Паскалев. 

  

 Мирослев Паскалев – общински съветник от БСП. 

 Какво ще стане със сметището, което е направено от една строителна фирма в края на 

града. Това место се води парк, а фирмата си хвърля варта там. 

 

 Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих – два пъти служителите ни ходят до 

фирмата и съставят актове. 

  

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Якуб. 

 

 Ибрахим Якуб – кмет на с. Лъвино. 

 Има сигнал от жителите на с. Лъвино относно водоподаването по селата. Питането ми е, 

дали ремонтите по водния цикъл са причината. 

 

 / Общинския съветник Даниел Димитров – зае  местото си/ 

 

 

 Атанас Дочев – заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

Към кого е отправен въпроса Ви г-н Якуб. Предполагам, че към Кмета на Община Исперих. 

 

 Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници и кметове по населени места, 

 Относно водоподаването на територията на Община Исперих сме водили вече три пъти 

разговори с Управителя на « В и К» ООД гр. Исперих. Днес на това заседание Областния 

Управител ще ни обесни по подробно защо се налага да се  обединят всички « В и К» дружества 

и да се създаде една асоциация. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 9 

Разни. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Искам да дам думата на Областния Управител на Област Разград. 

 Заповядайте г-н Василев. 

 

 Петър Василев – Областен Управител на Област Разград. 

 Уважаеми общински съветници, 

 В опита си бъда кратък по една тема касаеща цялата област искам да се спра на факта, че 

в областта има създадени две  асоциации. Едната асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от « В и К» ООД гр. Исперих. 
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 Целта ни е Асоциацията да бъде една и тя да може да кандидатства по проекти. За целта 

Вие трябва да вземете решение за присъединяването на В и К дружество Исперих към 

Асоциацията. 

 Кмета на с. Лъвино засегна проблема с недостига на водата. Такъв проблем има и в с. 

Китанчево. Ето защо, ако се  учреди една Асоциация на всички В и К дружества в областта те 

ще могат да кандидатстват по европейските програми и с това ще се разрешат някои от 

проблемите в населените места на областта. 

 Ще има един оператор и той ще кандидатства по проектите. 

 Ако имате въпроси към мен готов съм да отговоря. 

 

 Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

 Ние общинската администрация ще подготвим такава докладна за следващата сесия и ще 

я внесем, с която Община Исперих ще се присъедини към създаването на една обща Асоциация. 

  

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 
 Уважаеми колеги благодаря за присъствието. 

            Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на  

Общински съвет Исперих проведено на 30.07.2015г. 

  

            / В този момент в залата влязоха Кмета на с. Китанчево и жител на селото. 

Кмета на с. Китанчево се обърна към присъстващите като поиска съдействието на 

общината за разрешаването на проблема им с безводието в селото, като мажоритарен 

собственик. В момента каза той, част от населението на селото са на протестен митинг 

пред „ В и К” ООД  гр. Исперих и ако не се вземат мерки ние ще протестираме всеки ден. 

Присъстваха и журналисти. Областния управител г-н Василев отговори на въпросите на 

журналистите/ 

 

. 

 

  

          Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един който остава за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

Атанас Дочев  

Заместник Председател Общински съвет - Исперих: 

 

 

Сейде Султанова 

Протоколист:  

 

 


