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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 38 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

21.12.2017 година 
 

 

Днес 21.12.2017 г. от 11.00 часа   се проведе редовно заседание на  Общински съвет  

Исперих.  

 Преди започване на заседанието общинските съветници бяха поздравени от 

коледарчета от детските градини послучай предстоящите коледни и новогодишни 

празници. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 27 общински съветници. Отсъстват 

общинските съветници Сали Мехмед и Сибел Джелил. На заседанието присъстват Кмета на 

Община Исперих и  заместник кметовете на Община Исперих г-жа  Айджан Бейтула и г-жа 

Нехире Юмер, кметовете на кметства и кметски наместник на с. Конево. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневен ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред? 

 Няма. 

 Колеги преминаваме към гласуване на предварително обявения  дневен ред на 

днешното заседание. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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 1.Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Развитие на социалните услуги в Община Исперих 

 

 2. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Провеждане на неприсъствено Общо събрание на „ВиК“ ООД гр.Исперих на 

21.12.2017г.  

 

 3. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и определяне на 

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 4. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Промяна в състава на Работна група за наблюдение на „Общински план за 

развитие 2014-2020 г.” на община Исперих, определен в Решение №71 по Протокол №9 от 

16.03.2016г. на Общински съвет Исперих 

 

 5. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2017 г. до  30.09.2017 г. 

 

 6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 

2017-2018год. 

 

 7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 3 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  

 

 8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих. 

 

 9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 24 116,  - 

Землище с. Лудогорци,  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание 

 

 10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 46913.4.929, местност  

“Ясаци Север” – по кадастралната карта и регистри на Землище с. М. Поровец,  общ. 

Исперих, обл. Разград , с цел промяна предназначението на земята от земеделска - за 

“Гробищен парк”, и одобряване на Задание 
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 11. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 65650.12.14, местността « 

Бедженето» , по Кадастралната карта и регистри на Землището с. Свещари, общ. Шсперих, 

обл. Разград. 

 

 12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

2017 г. 

 

 13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община 

Исперих за 2018 г. 

 

 14. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. 

 

 15. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Исперих за 2018г. 

 

 16. Докладна записка от Метин Шефкет–  Общински съветник и Председател на 

СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ 

         Относно: Дофинансиране на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“с. Вазово 

за кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

           17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

        18. Разни.   

 

  

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Развитие на социалните услуги в Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно Закона за социално подпомагане Община Исперих е доставчик на социални 

услуги и кметът нa общината управлява услугите, които са делегирани от държавата 

дейности и местни дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за 

предоставянето им. 
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Социалните услуги, разкрити на територията на община Исперих са дейности в 

подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се 

основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции. 

Към момента това са услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“, „Приемна грижа“, 

Домашен социален патронаж и Топъл обяд, Дом за деца, лишени от родителска грижа 

„Лудогорие“ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“, включващ два 

Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Преходно жилище и Център за 

обществена подкрепа. Разкрити са и Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с 

увреждания и Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания. 

През последните две години община Исперих работи активно в посока развитие на 

социалните си услуги. Успешно приключи реализацията на проект „Алтернатива за 

независим живот“, по който 70 души в неравностойно положение получиха подкрепа в 

домашна среда от услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“. През 2018 година се 

очаква да продължи предоставянето на тези услуги. 

След стартирането на проект „Приеми ме 2015“ на територията на община Исперих са 

регистрирани девет приемни семейства с настанени 12 деца. Общо преминалите през 

услугата деца за 2017 година са 22, от които едно дете с увреждания. Към момента 

утвърдените приемни семейства са 15.  

Увеличен беше капацитетът на Домашен социален патронаж, който вече обслужва 

нуждаещи се не само от град Исперих, но и от селата Китанчево, Лъвино, Къпиновци, 

Подайва, Белинци и Духовец. През 2017 година получихме одобрение за увеличаване броя на 

потребителите по проект „Топъл обяд“ от 90 на 140 души. ДСП ежедневно предоставя обяд 

за пациентите, настанени в МБАЛ – Исперих и потребителите на Дневен център за деца и/ 

или младежи с увреждания като по-малките деца ползват услугата Детска млечна кухня. Към 

момента в ДСП – Исперих всеки ден се приготвят около 500 порции /при 200 такива през 

2015г./. Увеличаването на обема работа в Домашния социален патронаж наложи 

необходимостта от закупуване на допълнително кухненско оборудване, което Община 

Исперих направи със средства от Фонд „Социална закрила“. 

В началото на 2017 година бяхме информирани от Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград, че предстои закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа 

„Лудогорие“ през втората половина на годината. Тъй като при направените проверки беше 

установено, че институцията работи с пълен капацитет от 18 деца, закриването беше 

отложено. След планираното в изпълнение на Актуализиран План за действие за изпълнение 

на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” 

закриване на ДДЛРГ, в края на 2018 г., на негово място Община Исперих предвижда да 

разкрие Център за работа с деца на улицата, който да бъде част от КСУДС „Лудогорие“. В 

новата услуга ще бъдат обхванати 15 или 20 деца според потребностите на общината. 

Услугата ще предоставя комплекс от дейности, включващи социална работа за 

възстановяване и укрепване връзките между децата и техните семейства, задоволяване на 

базови потребности от хранене, облекло и обувки, санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване 

и училищна подкрепа, получаване на здравна и дентална помощ, съдействие на семейството 

за осигуряване на лекарства и медицински изследвания, психологическа покрепа на децата, 

организиране на свободното им време и създаване на условия за индивидуална изява на 

способностите на всяко дете и др. 

През 2017 година бяха направени много положителни промени в посока развитие на 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“, с което беше осигурено 

нормалното функциониране на Комплекса през 2018 и следващите години. Община Исперих 

получи одобрение за исканото увеличаване капацитета на двата Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания от 12 на 15. Това ще осигури възможността поетапно и 

безболезнено децата в ДДЛРГ да бъдат изведени от Дома и настанени в двата Центъра. 

Предвид факта, че голяма част от тях са жители на община Исперих се цели те да останат в 

резидентни услуги в нашата община, вместо да бъдат насочени към такива в отдалечени 
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населени места, което би довело до прекъсване на връзката със семействата им и намаляване 

на възможността за реинтеграцията им в семейната среда. 

Активно се развива и услугата Център за обществена подкрепа. Докато през 2016 

година ЦОП работеше с около 35-40 случая месечно, след въвеждане на нова организация и 

благодарение на усилията на екипа на услугата към момента Центърът за обществена 

подкрепа работи с около 60 случая месечно, което надвишава капацитета от 40 потребители. 

Бяха сключени междуинституционални споразумения за съдействие и подкрепа от училищата 

и различни институции на територията на общината. Тенденцията за увеличаване броя на 

обхванатите в ЦОП мотивира Община Исперих да кандидатства за завишаване капацитета на 

услугата до 50 потребители и имаме уверението на Агенция социално подпомагане, че това 

ще се случи през 2018 година. 

В Комплекса се работи много активно и по проекти. През месец ноември деца от 

ЦНСТДБУ 1 и 2 бяха включени в проект „Превенция на институционализирането, чрез 

насърчаване на социалното включване на младежи в неравностойно положение, включително 

такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги в гр.Разград и гр.Исперих“, с 

който Сдружение „ЖАНЕТА“ гр.Разград кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по 

ОПРЧР 2014-2020. Подготвя се проектно предложение за оборудване и модернизиране на 

условията за работа в Център за обществена подкрепа с безвъзмездни средства от Фонд 

„Социална закрила“. 

През 2015 година по проект “Интеграция на деца и младежи с увреждания, чрез 

предоставяне на социални услуги в община Исперих”, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.“, бяха разкрити сегашните Център за 

настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания и Дневен център за деца и/ или 

младежи с увреждания. Към момента ЦНСТДМУ работи на пълен капацитет от 12 

потребители и 2 места за спешно настаняване. Услугата се развива много добре предвид 

подобряващото се физическо състояние и здравословно развитие на настанените деца и 

младежи. 

Дневният център за деца и/ или младежи беше разкрит с капацитет 48 потребители, 

защото в община Исперих има регистрирани 50 деца и 7 младежи с увреждания, които са 

негови потенциални потребители. При самото стартиране на услугата те не бяха обхванати и 

привлечени да се възползват от социалната подкрепа, психологическата и логопедичната 

помощ и рехабилитационните услуги на специалистите, които работят към Центъра. В 

последствие капацитетът беше драстично намален от 48 на 30. Тревожен е фактът, че 

потребителите на услугата продължават да намаляват и към 30.11.2017г. са спаднали до 27. 

Както е известно по проекта за разкриване на услугите ЦНСТДМУ и ДЦДМУ беше 

планирано включването на Дневния център в структурата на КСУДС „Лудогорие“. Това 

обаче не беше изпълнено, негативите от което се констатират към момента. При евентуалното 

включване на Центъра в структурата на Комплекса ще бъдат разработени нови програми за 

работа с фокус върху нуждите и потребностите на лицата в неравностойно положение, ще 

бъде проведена кампания за привличане на нови потребители от общността, ще бъдат 

организирани нови дейности и мероприятия с активното участие на лицата с увреждания в 

общината, ще бъде обособена зала за релационна психомоторика и терапии, която ще бъде 

използвана от всички деца и младежи в Комплекса. Това са само част от идеите, които ще 

доведат до запазване капацитета на Дневния център и ще допринесат за развитие на услугата. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация и чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за включване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания 

към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства „Лудогорие“, считано от 01.01.2018г. 

2. Закрива второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Дневен център за деца и/ 

или младежи с увреждания, считано от 01.01.2018г. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на комисиите за становище. 

 Заповядайте г-н Мюсреф, като председател на водещата комисия да докладвате 

становището на комисията. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 18.12.2017 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 1 3 0 

 

 Становището на комисията е докладната да не се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на ПК по "  Образование, култура, спорт и туризъм" 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

18.12.2017 г. от 12.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, да чуем становището на председателя на ПК по " Финансии и бюджет". 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Имате ли въпроси, предложения по проекто решенията? 

 Заповядайте г-н Джелил. 

 

 Ридван Джелил – общински съветник от  поритически представената група на « 

ДПС». 
 Уважаеми общински съветници, 

 От името на съветниците от политически представената група на „ ДПС” правя 

следното предложение към проекто решенията в докладната записка, а именнно: 

 1.Общински съвет Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да запази трудовите 

правоотношения с всички служители в дневния център за деца и/ или младежи с увреждания, 

като не намалява съществуващите щатни длъжности. 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих контрола за запазване размерите на трудовите 

възнаграждения на работещите в Дневния център за деца и/ или младежи с увреждания. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля, г-н Джелил да представите за протокола писменното си предложение. 

 Колеги други въпроси, предложения по така направените допълнения към проекто 

решението? 

 Ще вземете ли становище по така направеното предложение за допълнение към 

проекто решението г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 При разглеждането на докладната записка по време на заседание на постояните 

комисии изказах своето становище, че нито един служител няма да бъде освободен и 

заплатите ще останат същите. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по «Законност и обществен ред» 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Въпреки всичко аз продължавам да бъда убедена, че не трябва да се обединява Дневен 

център за деца и/ или младежи с увреждания с Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства „Лудогорие“. Какво ми прави впечатление в докладната. Попитах и на заседание 

на комисиите, че  при разкриване на дневния център капацитета бе 48 потребители, защото в 

Община Исперих има 50 деца и 7 деца с увреждания. При самото стартиране на услугата те 

не бяха обхванати и привлечени. 
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 Друго, което ми направи впечатление в докладната е, че при евентуално включване на 

дневния  център в структурата на комплекса ще се разработят нови програми за работа и 

потребностите на лицата в неравностойно положение, ще бъде обособена зала за релационна 

психомоторика и терапии, която ще бъде използвана  от всички деца, такава зала има в 

момента и защо е нужно да се прави друга такава. Аз ще гласувам против и продължавам да 

съм убедена, че това обединяване не е нужно. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Има ли други желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

 Няма. 

 По предложението на общинския съветник Ридван Джелил има ли възражения да бъде 

включена като допълнение в проекто решенията? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Гласуваме предложението направено от общинския съветник Ридван Джелил, а 

именно: 

 1.Общински съвет Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да запази трудовите 

правоотношения с всички служители в дневния център за деца и/ или младежи с увреждания, 

като не намалява съществуващите щатни длъжности. 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих контрола за запазване размерите на трудовите 

възнаграждения на работещите в Дневния център за деца и/ или младежи с увреждания. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 24 1 2 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, колеги да преминем към поименно гласуване на проекто решението с 

направеното предложение за допълнение към същото, а именнно:  

 1.Общински съвет Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да запази трудовите 

правоотношения с всички служители в дневния център за деца и/ или младежи с увреждания, 

като не намалява съществуващите щатни длъжности. 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих контрола за запазване размерите на трудовите 

възнаграждения на работещите в Дневния център за деца и/ или младежи с увреждания. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Развитие на социалните услуги в Община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 
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 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ   Въздържал се П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ   Въздържал се П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против  П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 24 1 2 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 433 

 

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

администрация и чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за включване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания 

към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства „Лудогорие“, считано от 01.01.2018г. 

2. Закрива второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Дневен център за деца и/ 

или младежи с увреждания, считано от 01.01.2018г. 

 3.Общински съвет Исперих възлага на Кмета на Община Исперих да запази трудовите 

правоотношения с всички служители в дневния център за деца и/ или младежи с увреждания, 

като не намалява съществуващите щатни длъжности. 
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 4.Възлага на Кмета на Община Исперих контрола за запазване размерите на трудовите 

възнаграждения на работещите в Дневния център за деца и/ или младежи с увреждания. 

 

5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Провеждане на неприсъствено Общо събрание на „ВиК“ ООД гр.Исперих на 

21.12.2017г.  

 

 Заседанието се води от Заместник Председателя на Общински съвет Исперих г-н 

Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

  

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е съдружник с 27% собственост от капитала на „ВиК“ ООД гр.Исперих. 

С писмо с вх.№ 391 от 30.11.2017г. до Председателя на Общински съвет Исперих  е 

изпратено писмо-покана от Айдън Мехмед – Управител на „ВиК“ ООД гр.Исперих за 

свикване на неприсъствено Общо събрание на „ВиК“ ООД гр.Исперих на 21.12.2017г. 

Законовите основания, посочени в поканата са чл.138, ал.1, във връзка с чл.139, ал.2 от 

Търговския закон и чл. 19, ал.4 от Дружествения договор на   „ВиК“ ООД гр.Исперих. Според 

същата неприсъственото Общо събрание ще се проведе при следния дневен ред: 

1. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност“, свързано с притежанието и ползването на 

моторни превозни средства (МПС) през 2018г. 

 

      Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА,  чл. 138, ал.1 и чл.139, 

ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл. 19, ал.4 от Дружествения договор на   „ВиК“ ООД 

гр.Исперих, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Упълномощава Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет 

Исперих, като представител  в неприсъствено Общо събрание на „ВиК“ ООД 

гр.Исперих, което ще се проведе на 21.12.2017г., да гласува по точките от дневния ред 

както следва: 

1. Дава съгласие за избора на класирания на първо място кандидат от назначената от 

Управителя на „ВиК“ ООД гр. Исперих комисия (след проведена процедура по закона за 
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обществените поръчки) – „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД гр.Разград, ул. „Кирил и 

методий“ №8 за сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност“ за 2018г., свързана с с притежанието и ползването на МПС – собственост на 

Дружеството, при обща цена на застрахователната премия на 2 922.92 лв. /две хиляди 

деветстотин двадесет и два лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Водеща комисия по тази докладна записка е ПК по " Законност и обществен ред". 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 / Общинския съветник Росица Митева напусна залата и за председател на ПК по 

Законност и обществен ред" ще докладва  член на комисията Хамди Нурула./ 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на председателя на ПК по " Финансии и бюджет". 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля, колеги общински съветници иматели въпроси, предложения, становище по 

проекто решението. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Провеждане на неприсъствено Общо събрание на „ВиК“ ООД гр.Исперих на 

21.12.2017г.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 434 
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      Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА,  чл. 138, ал.1 и чл.139, 

ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл. 19, ал.4 от Дружествения договор на   „ВиК“ ООД 

гр.Исперих, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Упълномощава Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет 

Исперих, като представител  в неприсъствено Общо събрание на „ВиК“ ООД 

гр.Исперих, което ще се проведе на 21.12.2017г., да гласува по точките от дневния ред 

както следва: 

1. Дава съгласие за избора на класирания на първо място кандидат от назначената от 

Управителя на „ВиК“ ООД гр. Исперих комисия (след проведена процедура по закона за 

обществените поръчки) – „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД гр.Разград, ул. „Кирил и 

Методий“ №8 за сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност“ за 2018г., свързана с с притежанието и ползването на МПС – собственост на 

Дружеството, при обща цена на застрахователната премия на 2 922.92 лв. /две хиляди 

деветстотин двадесет и два лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и определяне на 

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 В Община Исперих е постъпило писмо с вх.№389/29.11.2017г. от Областния управител 

на област Разград  за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на 28.12.2017г.  

Извънредното заседание на общото събрание, ще се проведе в съответствие с 

предложения дневен ред: 

1. Приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К  системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К 

услугите на потребителите с В и К  оператора „Водоснабдяване и канализация” 

ООД, гр.Исперих, съгласно Решение №150 и №151 по Протокол №14 от 

30.06.2016г. на Общински съвет - Исперих. 

2. Други. 

 

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
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канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на Община 

Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията. 

Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в Асоциацията по ВиК е 

Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг представител. 

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на 

Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, предлагам 

Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по 

Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото 

общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 28.12.2017г. от 11:00 часа , както 

следва: 

1. Решение : Приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К  системите и съоръженията, както и предоставяне 

на В и К услугите на потребителите с В и К  оператора „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих, съгласно Решение №150 и №151 по Протокол №14 от 

30.06.2016г. на Общински съвет Исперих – да гласува  „ЗА“ 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на председателя на ПК по " Финансии и бюджет". 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Откривам дебата по докладната записка и проекто решението към нея. 

 Има ли желаещи? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и определяне на 

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  
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16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 435 

 

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на Община 

Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията. 

Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в Асоциацията 

по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг 

представител. Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото 

събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, предлагам 

Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по 

Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото 

общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 28.12.2017г. от 11:00 часа , както 

следва: 

1. Решение : Приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К  системите и съоръженията, както и предоставяне на 

В и К услугите на потребителите с В и К оператора „Водоснабдяване и канализация” 
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ООД, гр.Исперих, съгласно Решение №150 и №151 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на 

Общински съвет Исперих – да гласува  „ЗА“ 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Промяна в състава на Работна група за наблюдение на „Общински план за 

развитие 2014-2020 г.” на община Исперих, определен в Решение №71 по Протокол №9 от 

16.03.2016г. на Общински съвет Исперих 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Председател. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 С Решение №71 по Протокол №9 от 16.03.2016г., Общински съвет Исперих е 

определил следния състав на Работна група за наблюдение на „Общински план за развитие 

2014-2020 г.” на община Исперих: 

1. Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет – Исперих; 

2. Хамди Нурула – общински съветник ; 

3. Адил Решидов – общински съветник;  

4. Айдън Хюсеин – общински съветник ; 

5. Зейти Мехмед - общински съветник;  

6. Росица Митева – общински съветник ; 

7. Нехире Юмер – заместник- кмет на Община Исперих ; 

8. Айджан Бейтула – заместник - кмет на Община Исперих;  

9. Николай Николов – заместник - кмет на Община Исперих;  

10. Севим Адем – секретар на Община Исперих;  

11. Янка Митева – директор на Дирекция „ИРФ”;  

12. Къймет Ариф – Директор на дирекция „АИО и ОП” ; 

13. Сали Баки – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности” ; 

14. Танжу Рамадан – началник - отдел „Бюджет и счетоводство”;  

15. Галина Иванова – началник-отдел „Проекти“;  

16. Нуртен Хасанова – началник-отдел „Общинската собственост” ; 

17. Халюк Хюсеин – началник-отдел „Териториално и селищно устройство“;  

18. Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих;  

19. Севат Ибрямова – гл.експерт „Проекти“ ;; 

20. Айше Хасан – гл.специалист „Проекти“; 

В периода 16.03.2016г. – 14.12.2017г. са настъпили промени в ръководството на Общинска 

администрация – Исперих, а именно: г-н Николов, заемал позицията зам.-кмет на Община 

Исперих, вече не е част от колектива и, също така позицията Директор на Дирекция 

„Хуманитарни дейности ” вече не е заемана от г-н Сали Баки, не на последно място 

отбелязвам и това, че г-н Адил Решидов вече не е общински съветник. 
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Именно предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, респективно чл. 31, ал.2 от Закона за 

регионалното развитие,  във връзка с чл.89 и 91, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

регионалното развитие, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

Определя следния състав на Работна група за наблюдение на „Общински план за развитие 

2014-2020 г.” на община Исперих и предлага същия на Кмета на община Исперих: 

1. Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет – Исперих;  

2. Хамди Нурула – общински съветник;  

3. Екатерина Димитрова – общински съветник; 

4. Айдън Хюсеин – общински съветник ; 

5. Зейти Мехмед - общински съветник;  

6. Росица Митева – общински съветник ; 

7. Нехире Юмер – заместник- кмет на Община Исперих;  

8. Айджан Бейтула – заместник - кмет на Община Исперих;  

9. Севим Адем – секретар на Община Исперих ; 

10. Янка Митева – директор на Дирекция „ИРФ” ; 

11. Къймет Ариф – Директор на дирекция „АИО и ОП”;  

12. Исмаил Айдън – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности” ; 

13. Танжу Рамадан – началник - отдел „Бюджет и счетоводство”;  

14. Галина Иванова – началник-отдел „Проекти“;  

15. Нуртен Хасанова – началник-отдел „Общинската собственост” ; 

16. Халюк Хюсеин – началник-отдел „Териториално и селищно устройство“;  

17. Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих;  

18. Севат Ибрямова – гл.експерт „Проекти“;  

19. Айше Хасан – гл.специалист „Проекти“; 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Нурула. 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Предложения, становища по проекто решенията имате ли? 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман - Председател на ПК по  " Финанси и бюджет" 

 Предлагам в състава на работната група да бъде включен общинския съветник Гюнел 

Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Иматели други предложения. 

 Заповядайте г-н Рафи. 

 Шенол Рафи – общински съветник от ПП „ Обединена България”. 

 

 Предлагам в състава на работната група да бъде включен и общинския съветник 

Метин Емби. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, колеги ако няма други предложения да преминем към гласуване. 

 Гласуваме предложението направено от Бехчет Сюлейман - Председател на ПК по " 

Финанси и бюджет", а именно в състава на работната група за наблюдение на " Общинския 

план за развитие 2014-2020 г" на Община Исперих да бъде включен общинския съветник 

Гюнел Мюсреф. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Гласуваме предложението направено от Шенол Рафи – общински съветник, а именно в 

състава на работната група за наблюдение на " Общинския план за развитие 2014-2020 г" на 

Община Исперих да бъде включен общинския съветник Метин Емби. 
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         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, да преминем към гласуване на решението с направените предложения за 

допълнение, а именно увеличаваме състава на работната гряпа за наблюдение на " 

Общинския план за развитие 2014-2020 г" на Община Исперих с още двама общински 

съветници Гюнел Мюсреф и Метин Емби. 

 Заповядайте. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 436 

 

 В периода 16.03.2016г. – 14.12.2017г. са настъпили промени в ръководството на 

Общинска администрация – Исперих, а именно: г-н Николов, заемал позицията зам.-кмет на 

Община Исперих, вече не е част от колектива и, също така позицията Директор на Дирекция 

„Хуманитарни дейности ” вече не е заемана от г-н Сали Баки, не на последно място 

отбелязвам и това, че г-н Адил Решидов вече не е общински съветник. 

 Именно предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, респективно чл. 31, ал.2 от Закона за 

регионалното развитие,  във връзка с чл.89 и 91, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

регионалното развитие, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 Определя следния състав на Работна група за наблюдение на „Общински план за 

развитие 2014-2020 г.” на община Исперих и предлага същия на Кмета на община 

Исперих: 

1. Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет – Исперих;  

2. Хамди Нурула – общински съветник;  

3. Екатерина Димитрова – общински съветник; 

4. Айдън Хюсеин – общински съветник ; 

5. Зейти Мехмед - общински съветник;  

6. Росица Митева – общински съветник ; 

7. Гюнел Мюсреф - общински съветник; 
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8. Метин Емби - общински съветник; 

9. Нехире Юмер – заместник- кмет на Община Исперих;  

10. Айджан Бейтула – заместник - кмет на Община Исперих;  

11.Севим Адем – секретар на Община Исперих ; 

12. Янка Митева – директор на Дирекция „ИРФ” ; 

13. Къймет Ариф – Директор на дирекция „АИО и ОП”;  

14. Исмаил Айдън – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности” ; 

15. Танжу Рамадан – началник - отдел „Бюджет и счетоводство”;  

16. Галина Иванова – началник-отдел „Проекти“;  

17. Нуртен Хасанова – началник-отдел „Общинската собственост” ; 

18. Халюк Хюсеин – началник-отдел „Териториално и селищно устройство“;  

19. Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих;  

20. Севат Ибрямова – гл.експерт „Проекти“;  

21. Айше Хасан – гл.специалист „Проекти“; 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2017 г. до  30.09.2017 г. 

 

 Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2017 г. до 

30.09.2017 г. 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих 

1. м. 07.2017 0.00 лв. 
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2. м. 08.2017 0.00 лв. 

3. м. 09.2017 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        0.00 лв. 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на Председателя на 

общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих  

1. м. 07.2017 0.00 лв. 

2. м. 08.2017 0.00 лв. 

3. м. 09.2017 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя 

на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. в размер на  –   0.00 

лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 437 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя 

на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. в размер на  –   0.00 

лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 

2017-2018год. 

 

 Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 За Протокола общинския съветник Метин Емби  напусна залата и броя на 

присъстващите общински съветници в залата остава 25. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило писмо с вх. № К-4552/06.12.2017г. от 

Директора на ОД „Земеделие” Разград, с което се отправя искане до Кмета на община 

Исперих, за предоставяне за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, 

участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата по населени места в община 

Исперих – полски пътища, с площ подробно описани в приложения – списъци издадени от 

Директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по цена в размер на средното 

годишно  рентно плащане за съответното землище.   

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Директорът на областна дирекция „Земеделие” 

отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имоти – полски пътища включени в 

заповедта по ал. 4, по цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. 

Кметът се произнася след Решение на Общинския съвет. Когато в едномесечен срок от 

искането общински съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на 

имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. 

Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в 

едномесечен срок от издаването й.  

Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно 

ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на масив 

за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от директора на ОД 

„Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих. 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно плащане 

за съответното землище в община Исперих по Протокол на ОСЗ Исперих № РД-06-ИС-

33/14.02.2017г. 
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III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори след 

заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по т.1 и т.2 

от настоящето Решение в законово определения срок. 

 

ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водеща комисия. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Няма постъпили възражения от Кметовете на кметства в Община Исперих по проекто 

решенията към докладната записка. 

 Откривам дебатите по докладната записка. 

 Въпроси, предложения, становища по проекто решенията имате ли? 

 Няма. 

 Моля да преминем към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 

2017-2018год. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
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 № 438 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно 

ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на масив 

за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от директора на ОД 

„Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих. 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно плащане 

за съответното землище в община Исперих по Протокол на ОСЗ Исперих № РД-06-ИС-

33/14.02.2017г. 

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори след 

заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по т.1 и т.2 

от настоящето Решение в законово определения срок. 

 

ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 3 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С АОС №1 от 24.01.2002год. е актуван общински имот – частна общинска 

собственост, представляващ Кооперативен пазар, състоящ се от 16 броя масивни павилиони с 

обща застроена площ 461 кв.м., находящ се в гр.Исперих, ул. „Лудогорие“,община Исперих.  

Едно от помещенията на Кооперативния пазар -Павилион № 3 с площ 23,5 кв.м се 

ползва като търговски обект-магазин за продажба на промишлени стоки. На 19.03.2014год. за 

павилиона е проведен публичен търг с явно наддаване и е сключен договор за наем № 

60/10.04.2014год. между община Исперих и ЕТ „Милена Вълкова“ за срок от 5 години.  

Със заявление с вх. № ОС-498/06.12.2017год. наемателката желае договор №60 от 

10.04.2014год. за наем на Павилион № 3 на Общински пазар – Исперих да бъде прекратен. 
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В изпълнение на Закона за общинската собственост и Наредба № 27 на Общински 

съвет – Исперих е необходимо да се проведе нова процедура за отдаване под наем на 

Павилион № 3 на Общински пазар – Исперих. 

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да вземе следните 

 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 

от Наредба №27 на ОбС – Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на публичен търг 

с явно наддаване Павилион № 3 на Общински пазар –  Исперих с площ 23,50 кв.м.  за срок от 

5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 

- създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

Павилион № 3 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот 

- частна общинска собственост, актуван  с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 3 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235,00 (двеста 

тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева 

за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,50 (двадесет и три лева и петдесет 

стотинки) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе публичния 

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Желаещи да вземат отношение по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 3 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД     

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 439 
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На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 

от Наредба №27 на ОбС – Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на публичен търг 

с явно наддаване Павилион № 3 на Общински пазар –  Исперих с площ 23,50 кв.м.  за срок от 

5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 

- създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

Павилион № 3 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот 

- частна общинска собственост, актуван  с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 3 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235,00 (двеста 

тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева 

за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,50 (двадесет и три лева и петдесет 

стотинки) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе публичния 

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Община Исперих е собственик на 56,46% идеални части от масивна двуетажна сграда 

със застроена площ 589,56 кв.м и дворно място от 1 452 кв.м, находящи се в с.Йонково, 

парцел I-166, квартал 12, община Исперих, като съгласно Протокол за разпределение на 
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сградовия фонд на община Исперих е предоставен целия първи етаж, а втория етаж е 

предоставен на Далекосъобщения и Пощи.  

Две от помещенията на Първи етаж са отдадени под наем със договори от 2008год. и 

поради това, че общия срок на ползване е 10 години е необходимо да се проведе нова 

процедура за отдаване под наем на следните обекти: 

1.Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход 

в дясната част на сградата със застроена площ 42,00 кв.м, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил 

Тинчев“ с предназначение „Магазин за хранителни стоки“.   

2.Помещение № 2 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход 

в средната част на сградата със застроена площ 40,00 кв.м, находящ се в с.Йонково, ул. 

„Васил Тинчев“ с предназначение „Магазин за хранителни стоки“.   

С писма от 05.12.2017год. наемателите са уведомени за изтичането на срока на 

договорите им и необходимостта от провеждане на нова тръжна процедура. 

  

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да вземе следните 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 

от Наредба №27 на ОбС – Исперих да  се отдадат под наем чрез  провеждане на публичен 

търг с явно наддаване на помещения от  Първи етаж на масивна двуетажна сграда в 

с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“, община Исперих  за срок от 5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 

 - реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

следните помещения, както следва: 

 

1. Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход 

в дясната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение 

„Магазин за хранителни стоки“  при следните условия: 

 

1. Площ на Помещение №1 – 42,00 (четиридесет и две)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за хранителни стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 84,00 (осемдесет и 

четири) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

2.Помещение № 2 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход 

в средната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение 

„Магазин за хранителни стоки“  при следните условия: 

 

1. Площ на Помещение №2 – 40,00 (четиридесет )  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за хранителни стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 80,00 (осемдесет) 

лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 
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наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба 

№27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

  

ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе публичния 

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                   

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Да чуем становището на Кмета на с. Йонково. 

 

 Бейти Али - Кмет на с. Йонково. 

 Нямам възражение по проекто решенията. 
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 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Желаещи да вземат отношение по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 440 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 

от Наредба №27 на ОбС – Исперих да  се отдадат под наем чрез  провеждане на публичен 

търг с явно наддаване на помещения от  Първи етаж на масивна двуетажна сграда в 

с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“, община Исперих  за срок от 5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 

 - реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

следните помещения, както следва: 

 

1. Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход 

в дясната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение 

„Магазин за хранителни стоки“  при следните условия: 

 

1. Площ на Помещение №1 – 42,00 (четиридесет и две)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за хранителни стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 84,00 (осемдесет и 

четири) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

2.Помещение № 2 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход 

в средната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение 

„Магазин за хранителни стоки“  при следните условия: 

 

1. Площ на Помещение №2 – 40,00 (четиридесет )  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за хранителни стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 80,00 (осемдесет) 

лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 

наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба 

№27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

  

ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе публичния 

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 24 116,  - 

Землище с. Лудогорци,  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 За Протокола общинския съветник Орхан Кабил напусна залата и броя на 

присъстващите общински съветници в залата остава 24. 

 

 Заповядайте г-н Руфад. 

  

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

            От Мустафа Мюмюн Мустафа  има подадено Заявление до Кмета на Община 

Исперих с Вх. № УТ-889 /31.10.2017 год. за Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

022 089, ЕКАТТЕ 24 116  – землище с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла 

на чл. 109, ал. 1, т. 3  от ЗУТ с тенденция промяна предназначението на земята от земеделска  

- за “Автопарк” и  одобряване на Задание. 

                 Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  

ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа на 

изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което  

предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

           Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 022 089, 

ЕКАТТЕ 24 116  – землище с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна 

предназначението на земята от земеделска - за “Автопарк” и одобряване на Задание,   

 на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

            1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 

24 116  – землище с. Лудогорци , общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна 

предназначението на земята от земеделска - за “Автопарк”             

            2.  Одобрява представеното Задание 

             3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от приемането му. 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       

     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                   

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Да чуем становището на Кмета на с. Лудогорци. 

 Кмета на с. Лудогорци отсъства. Няма постъпило възражение по проекто решението. 

  

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Желаещи да вземат отношение по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 441 
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              Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

022 089, ЕКАТТЕ 24 116  – землище с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция 

промяна предназначението на земята от земеделска - за “Автопарк” и одобряване на 

Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

            1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 

24 116  – землище с. Лудогорци , общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна 

предназначението на земята от земеделска - за “Автопарк”             

            2.  Одобрява представеното Задание 

             3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от приемането му. 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 46913.4.929, местност  

“Ясаци Север” – по кадастралната карта и регистри на Землище с. М. Поровец,  общ. 

Исперих, обл. Разград , с цел промяна предназначението на земята от земеделска - за 

“Гробищен парк”, и одобряване на Задание 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

                  От Нуртен Хасанова Махмуд – Н-к отдел УОС в Община Исперих,  има 

подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № К-2755/27.07.2017 г. за 

Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.4.929, местност  “Ясаци Север” – по 

кадастралната карта и регистри на Землище с. М. Поровец , общ. Исперих, обл. Разград 

по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 1 и 3, с цел промяна предназначението на земята от 

земеделска - за “Гробищен парк” 

и одобряване на Задание .              

                 Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  

ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа на 

изготвенозадание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което 

предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

46913.4.929, местност  “Ясаци Север” – по кадастралната карта и регистри на Землище с. 
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М. Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, с цел промяна предназначението на земята от 

земеделска – за “Гробищен парк и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  

от ЗМСМА и  чл. 124а  ал. 1 от ЗУТ.  

 

 Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 46913.4.929, местност 

“Ясаци Север” – по кадастралната карта и регистри на Землище с. М. Поровец,   

общ. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград, с цел промяна предназначението на земятаот 

земеделска – за “Гробищен парк 

          2.  Одобряване на Задание 

          3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

примането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на Кмета на с. Малък Поровец. 
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 Веселинка Илиева - Кмет на с. Малък Поровец 

 Нямам  възражение по проекто решението. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията имате 

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 442 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

46913.4.929, местност  “Ясаци Север” – по кадастралната карта и регистри на Землище с. 

М. Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, с цел промяна предназначението на земята от 

земеделска – за “Гробищен парк и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  

от ЗМСМА и  чл. 124а  ал. 1 от ЗУТ.  

 

 Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 46913.4.929, местност 

“Ясаци Север” – по кадастралната карта и регистри на Землище с. М. Поровец,   

общ. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград, с цел промяна предназначението на земятаот 

земеделска – за “Гробищен парк 

          2.  Одобряване на Задание 

          3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

примането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 65650.12.14, местността « 

Бедженето» , по Кадастралната карта и регистри на Землището с. Свещари, общ. Шсперих, 

обл. Разград. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 
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 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 От Нуртен Хасанова Махмуд – Н-к отдел УОС в Община Исперих, има подадено 

Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УШ – 1024/30.11.2016г. за Разработване на 

ПУП – ПЗ на поземлен имот № 65650.12.14, местността „ Бедженето”, по Кадастралната 

карта и регистри на Землище с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на чл. 109, 

ал.3, т.9 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал.1, т.3 от ЗУТ. 

 Съгласно изискванията на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за разработване на ПУП – 

ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа на 

изготвено задание по смисъла на чл. 125, ал.1 от ЗУТ, се разрешава с Решение на Общинския 

съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, предвид което предлагам 

Общински съвет да вземе следното 

 

     РЕШЕНИЕ: 

 

 Предвид необходимоста от разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

65650.12.14, местността „ Бедженето”, по Кадастралната карта и регистри на Землището на с. 

Свещари, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, на основание чл. 21, ал.1, т.11 

и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ 

 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

      РЕШИ: 

 

 1.Разрешава разработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 65650.12.14, местността 

„ Бедженето”, по Кадастралната карта и регистри на Землището на с. Свещари, общ. Исперих, 

обл. Разград. 

2.Одобряване на Задание. 

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

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

примането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

  

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на Кмета на с.Свещари. 

 Кмета на с. Свещари отсъства и в деловодството на Общински съвет Исперих няма 

постъпило възражение по проекто решението. 

 Въпроси, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията имате 

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 443 

 

 Предвид необходимоста от разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

65650.12.14, местността „ Бедженето”, по Кадастралната карта и регистри на Землището на с. 

Свещари, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, на основание чл. 21, ал.1, т.11 

и ал.2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ 

 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

      РЕШИ: 

 

 1.Разрешава разработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 65650.12.14, местността 

„ Бедженето”, по Кадастралната карта и регистри на Землището на с. Свещари, общ. Исперих, 

обл. Разград. 

2.Одобряване на Задание. 

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

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

примането му.  
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          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

2017 г. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2017 г., изменен с  Решение  № 362 от 

29.06.2017 г. и Решение  № 408 от 27.09.2017 г. 

Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в стойностите 

на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих, както и относно 

изпълнение указанията на ФО–42/ 30.11.2016 на Министъра на Финансите за отразяване на 

по детайлна информация за обектите финансирани със средства от сметки за средства от 

Европейския съюз, е необходимо да се направи следващата актуализация на поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2017 година, както следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

Нови обекти: 

- Обект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух" гр. 

Исперих” (I.2.2.1). Във връзка с изпълнение на проект „Основен ремонт, оборудване и 

обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих, финансиран  по договор № 

BG16RFOP001-3.002-0018-C01 / 09.12.2016 г. по ОП „Региони в растеж 2014-2020” и 

съгласно указанията на ФО–42/ 30.11.2016 на Министъра на Финансите, е необходимо 

да бъдат включени в инвестиционната програма на община Исперих извършените 

разходи по проекта в течение на годината. Размерът на същите е 394 569 лева за 2017 г 

 

- Обект „Автобусна спирка с. Подайва” (II.4.1.3). Във връзка с постъпил доклад за 

необходимост от автобусна спирка в село Подайва и предвид реализираната икономия 

от обектите, заложени в капиталовата програма със средства от Републиканския 

бюджет предлагаме включването на нов обект   „Автобусна спирка с. Подайва” 

(II.4.1.3). Средствата са от целевата субсидия за капиталови вложения от 

Републиканския бюджет.  

 

Актуализирани обекти: 

- Променя се наименованието на обект „Основен ремонт на III етаж на БКС” (I.1.1.1) 

на обект „Основен ремонт на покрив и III етаж на БКС” (I.1.1.1). 

 

- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с. 

Делчево, с. Белинци, с. Подайва,  с. Китанчево” (I.4.1.1). След окончателното 

изпълнение на обекта стойността му възлиза на 219 764 лв. Икономията в размер на 2 
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703 лв. от планирания общ размер ще бъде прехвърлен към нов обект „Автобусна 

спирка с. Подайва” (II.4.1.3). Средствата са от целевата субсидия за капиталови 

вложения от Републиканския бюджет.  

- Обект „Основен ремонт на покрив и III етаж на БКС” (I.1.1.1). След избор на 

изпълнител за изпълнение на обекта стойността му възлиза на 64 476 лв. Икономията в 

размер на 1 571 лв. от планирания общ размер ще бъде прехвърлен обект „Автобусна 

спирка с. Подайва” (II.4.1.3). Средствата са 34 476 лв. от целевата субсидия за 

капиталови вложения от Републиканския бюджет и 30 000 лв. от собствени бюджетни 

средства.  

 

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 – 1 373 139 лв.  

 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017 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 2017 г.      съгласно 

Приложение №1 на стойност  1 373 139 лв.  

 

2. 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.  

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия да чуем становище на 

комисията. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                   

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 
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 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на ПК по " Стопански дейности и европейско развитие». 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула за становище на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на ПК по " Социални дейности и здравеопазване" 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 18.12.2017 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на ПК по "  Образование, култура, спорт и туризъм" 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

18.12.2017 г. от 12.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула за становище на ПК по  "  ПУКИ" 

 

 Хамди Нурула -  Председател на ПК по  " ПУКИ" 

 На заседание ПК по „ ПУКИ” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 часа, след  

разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Откривам дебата по докладната записка. 

 Имате ли въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

2017 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  
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 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД     

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 444 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017 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 2017 г.      съгласно 

Приложение №1 на стойност  1 373 139 лв.  

 

2. 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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 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община 

Исперих за 2018 г. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл.62 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, такса за битови отпадъци се 

заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения 

на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено  

ползване в населените места. 

В съответствие с изискванията на чл.66, ал. 1 от същия закон, общинска администрация 

изготви план-сметка за финансовите разходи за дейностите по събирането, включително разделно, 

на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 

Закона за управление на отпадъците; и почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени допълнителни 
отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в годишната  план-
сметка, а именно: 

- месечни отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на регионалното депо 
/чл. 60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е 
определен по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013  за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – за 2018 г. размерът е 3,86 лв. / три лв. и 86 ст./; 

- отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл.64 от 
ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е определен 
с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 45,00 лв. / 
четиридесет и пет лв. /  за 2018 г. 

В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени по 

видове дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3/ към настоящата докладна записка. 

Изготвена е план-сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите на населените места в община Исперих  за  2018 г. на обща 

стойност в размер на 1 214 499 лв. / един милион двеста и четиринадесет  хиляди четиристотин 

деветдесет и девет лв./ 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет - Исперих да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за 
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определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2018 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2018 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 214 499 лв. / един милион двеста и четиринадесет  хиляди 

четиристотин деветдесет и девет лв./ 
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2018 година /Приложение № 2/ в размер 

на 322 467 лв. / триста двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и седем лв. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2018 година /Приложение № 3/ в размер на 892 032 лв. 

/ осемстотин деветдесет и две хиляди и тридесет и два лв./ 

 

Приложения: 

 

Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в община 

Исперих за 2018г. 

Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите 

отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2018г. 

Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите 

отпадъци и поддържане на чистотата на  територията на град Исперих за 2018г. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия да чуем становище на 

комисията. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                   

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на ПК по " Стопански дейности и европейско развитие». 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

18.12.2017 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула за становище на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 

 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

     

                                     

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на ПК по " Социални дейности и здравеопазване" 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 18.12.2017 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на ПК по "  Образование, култура, спорт и туризъм" 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

18.12.2017 г. от 12.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула за становище на ПК по  "  ПУКИ" 

 

 Хамди Нурула -  Председател на ПК по  " ПУКИ" 

 На заседание ПК по „ ПУКИ” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 часа, след  

разглеждането на докладната записка.                                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Откривам дебата по докладната записка. 

 Имате ли въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласумване. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община 

Исперих за 2018 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  
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 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД     

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 445 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2018 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2018 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 214 499 лв. / един милион двеста и четиринадесет  хиляди 

четиристотин деветдесет и девет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2018 година /Приложение № 2/ в размер 

на 322 467 лв. / триста двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и седем лв. / 
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1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2018 година /Приложение № 3/ в размер на 892 032 лв. 

/ осемстотин деветдесет и две хиляди и тридесет и два лв./ 

 

 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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 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. 

 

 

№      

по ред 
 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 07.2017 20.00 лв. 

2. м. 08.2017 0.00 лв. 

3. м. 09.2017 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        20.00 лв. 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини 

се издават от председателя на общинския съвет. 

 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих  

1. м. 07.2017 0.00 лв. 

2. м. 08.2017                                  0.00 лв. 

3. м. 09.2017 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
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1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 в размер на  –  20.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 446 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
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1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 в размер на  –  20.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Исперих за 2018г. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаването на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно наследство. 

Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното 

населението, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни центрове. 

Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата общините формират 

и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, съчетавайки принципите на 

националната културна политика с местните условия и традиции, а в изпълнение на чл.26а, 

ал.2 от Закона за народните читалища Общинските съвети приемат Годишна програма за 

развитието на читалищната дейност в съответната община за следващата календарна година.  

В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в община Исперих за 2018г., разработена на базата на предвидените 

от местните читалища дейности. 

Проектопрограмата е съобразена със стратегическите документи за развитие на 

община Исперих и цели обединяването на ресурсите и усилията на всички заинтересовани 

страни за утвърждаването на народните читалища като стабилен фактор за развитието на 

местната култура и гражданското общество.  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание на чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
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1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих 

за 2018г.  

2.Финансовото обезпечаване на дейностите по Програмата при необходимост да бъде 

договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на община Исперих и 

съответното читалище. 

3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

за развитие на читалищната дейност в община Исперих 
 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с обогатяване на културния живот, както 

и запазване обичаите и традициите на българския народ. Това са: 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква; 

НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово; 

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец; 

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец; 

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево; 

НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци; 

НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци; 

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница; 

НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва; 

НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино; 

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета - 1956г.” с.Средоселци; 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище; 

НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово; 

НЧ „Светлина 1939” с.Яким Груево; 

НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово; 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Към 22 читалища функционират и библиотеки, в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово 

няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се помещава, а към НЧ 
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„Съзнание 1891“ гр.Исперих не функционира такава, поради наличието на Централна 

общинска библиотека. 

 Читалищата се управляват от настоятелства и набират средства от: членски внос, 

културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджет, наем от движимо 

и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи. Държавната субсидия се 

разпределя от Общинския съвет и се използва предимно за фонд работна заплата на 

читалищните секретари. 

По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните 

читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и стопанисване 

сградите, в които се помещават. В селата Бърдоква, Делчево, Духовец, Къпиновци, Малко 

Йонково, Печеница, Средоселци и Яким Груево читалищата се помещават в една сграда с 

кметствата. В изпълнение на §6 от Закона на част от читалищата е предоставена за ползване 

общинска земеделска земя. Проблеми с оземляването имат: 

•НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово не разполага със стопанска земя 

•НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци не разполага със стопанска земя 

•НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково разполага с 25дка пасища 

•НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци разполага с 50дка гори 

•НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих разполага с 50дка, от които 44дка пасища и 6дка 

обработваеми земи 

 

Всички читалища в община Исперих са с регистрация в Министерството на културата 

и имат съдебна регистрация. Членове са на Съюза на българските читалища и редовно 

плащат членския си внос. В почти всички читалища с допълваща субсидия от 

Министерството на културата бяха доставени компютри и размножителна техника, а в някои 

бяха направени частични ремонти и подмяна на дограма. През 2011г. за допълваща субсидия 

от МК бяха одобрени три читалища – НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово, НЧ „Нов живот 

1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, като сесията беше за художествено-

творческа дейност. През 2015г по проект, финансиран от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2014г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964“ 

с.Малко Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. През 

2016 година настоятелствата към читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, 

с.Тодорово и НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово кандидатстваха за безвъзмездно 

финансиране на ремонтите на читалищните сгради по ПРСР, а НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари 

подаде проектно предложение за оборудване и обзавеждане на обновената сграда на 

читалището. През 2017 година Община Исперих кандидатства за реализирането на мерки за 

енергийна ефективност в сградите на НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ „Самообразование 

1901“ с.Голям Поровец пред Национален доверителен еко фонд. Общината води 

кореспонденция за сключване на договор за безвъзмездно финансиране със средства от ПРСР 

за ремонта на сградата на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.  

 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

община Исперих. 

2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината. 

3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. 

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

5. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението. 

 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
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1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване 

и поддържане на електронни информационни мрежи. 

2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване 

на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите 

условия. 

3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, 

чествания и младежки дейности. 

4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на 

читалищата. 

5. Събиране и разпространяване на знания за родния край. 

6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението. 

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Месец Януари 

* Честване Деня на родилната помощ 21 януари /Бабинден/ със седянки и програми в 

селата Бърдоква, Голям Поровец, Делчево, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, 

Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Райнино, Свещари, Старо Селище. 

* Беседа по проблемите на безработицата в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Атанасовден в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Седянка с жените от селото в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец всеки 

вторник. 

* Кътове в библиотеките на населените места по случай годишнини от рождението на 

бележити автори. 

 

Месец Февруари 

* Седянка с жените на тема „Моите способности и умения“ в НЧ „Самообразование 

1930“ с.Делчево. 

* Рецитал по случай 145 години от обесването на Васил Левски в НЧ „Съзнание - 

1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Отбелязване на Световния ден за борба с рака в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ 

с.Вазово. 

* Вечер на младото семейство в НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ „Васил 

Левски - 1936г.” с.Печеница, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Програма посветена на Международния ден на майчиния език в НЧ „Пробуда 1927“ 

с.Китанчево. 

* Кътове-витрини по повод 145 години от обесването на Васил Левски по населени 

места.  

* Честване на патронния празник на ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, съвместно с НЧ 

„Наука - 1937г.“ с.Тодорово.  

* Отбелязване Деня на лозаря и Деня на влюбените в с.Голям Поровец, с.Духовец, 

с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Малък Поровец, с.Райнино, 

с.Свещари, с.Яким Груево. 

* Честване на юбилейния празник на жители от селото навършили 80 години в НЧ 

„Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Работилница за мартеници в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Изложба на мартеници в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово. 

 

Месец Март 

* Изложба на мартеници и награждаване на отличените участници в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 
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* Ден на художествената самодейност – съвместен концерт с гостуващ самодеен 

състав, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Тържествен концерт по повод Националния празник на България, организиран от НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих на 03.03.2018г. 

* Празничен концерт по случай 8-март в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на изложби и честване на Баба Марта, Националния празник 3 март, 

Международния ден на жената и Първа пролет, съвместно с детските градини по населени 

места.  

* Честване Деня на самодееца в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Вечер на младото семейство, организирана от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ 

„Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци. 

* Младежка дискотека, организирана от НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино и НЧ 

„Съзнание - 1927“ с.Вазово. 

* Седянка с жените в селото на 08.03.2018г. в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище. 

* Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево. 

* Провеждане на конкурс за рисунка на тема „Първа пролет“ от НЧ „Пробуда 1928“ 

с.Лъвино. 

* Провеждане на отчетни събрания на читалищата във всички населени места. 

 

Месец Април 

* Честване Деня на здравния работник в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ 

с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Великден – ателие за боядисване на яйца и изложба на козунаци в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Седянка – приемственост между поколенията в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ „Пробуда 1927“ 

с.Китанчево. 

* Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ „Просвета 

1929“ с.Духовец и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци. 

* Отбелязване на Деня на ромите в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Отбелязване Деня на земята в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Отпразнуване на Лазаровден и Цветница в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ 

„Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* „Маската – културно и духовно наследство" - маскарадна обредност, плакат, 

графика, рисунка, организирано от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Детско утро с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата, организирано 

от НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 

1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни сближават“ в 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница. 

* Изложби на великденски яйца в населените места.  

* Кътове-витрини по повод Великден и Седмицата на детската книга по населени 

места.  

* Организиране на младежка и ученическа дискотека от НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Концерт на Балет „Форте“ и ТШ за свободни танци по случай Деня на балета, 

организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 
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Месец Май 

* Младежка дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ 

с.Малко Йонково, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Честване на селищния празник, организирани от НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ 

с.Йонково, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Тържества по случай Първи май в селата Белинци, Духовец, Китанчево, Печеница, 

Тодорово. 

* Тържества по повод Гергьовден в с.Йонково, с.Конево, с.Печеница. 

* Гергьовско хоро - веселие с участието на самодейни колективи в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих на 06.05.2018г. от 10:30ч. пред паметника „Свети Георги“.  

* Вечер на таланта в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец. 

* Празник на Руската песен на 09.05.2018г., организиран от НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих. 

* Спортен празник с ученици в НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец и НЧ 

„Светлина 1939” с.Яким Груево. 

* Литературно-музикални програми по повод Деня на библиотекаря, организирани от 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* „Децата на Европа рисуват“ - конкурс за детска рисунка и изложба с рисунки на 

децата в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Изготвяне на кътове - витрини и организиране на тържества по повод Деня на 

славянската писменост и култура по населените места. 

* „Полети с мен“ - фестивал на хвърчилата в ИАР „Сборяново“, организиран от НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Концерт по случай 24 май, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Постановка на театрална група „Веселяците“ НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* „Да пеем и танцуваме заедно“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Посрещане на похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“, организирано от 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Тържества по случай завършване на учебната година в селата. 

* Буфо пародия по „Ромео и Жулиета“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Месец Юни 

* Ученически спортен крос и спортни състезателни игри по случай Международния 

ден на детето в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Карнавално шествие по случай Международния ден на детето НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих. 

* Тържество по случай Деня на приятелството в НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Честване Деня на детето съвместно с детските градини – рисунка на асфалт, изложба 

на детска рисунка, състезателни игри, излети до близки местности в населените места.  

* Честване на селищния празник, организиран от НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци. 

* Организиране на общоселски празник и младежка дискотека от НЧ „Васил Левски - 

1936г.” с.Печеница 

* Кътове-витрини по случай 2 юни по населени места. 

* Зелено училище с деца, организирано от НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Честване патронния празник на ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, организирано от 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Честване на селищния празник, организирано от НЧ „Самообразование 1901“ 

с.Голям Поровец. 
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* Шах турнир в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

 

Месец Юли и месец Август 

* „Ваканция ура“ – празничен концерт в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Летни ателиета по изкуство, организирани от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на кътове и витрини за рождението на Иван Вазов, Васил Левски, 

Васил Априлов, Валери Петров, Дора Габе, Димитър Талев, Ангел Каралийчев, организирани 

от читалищата от района. 

* Детска дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета - 1942г.“ 

с.Райнино. 

* Общоселско веселие по повод Международния ден на младежта, организиран от НЧ 

„Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Илинденски събор в НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Вечер на младото семейство, организирано от НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ 

„Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Васил Левски - 1936г.” 

с.Печеница, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Вечер на селската жена, организирана от НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Детска дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ 

с.Голям Поровец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Забавно увеселителна вечер в НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци. 

* Общоселска седянка в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Общоселски събор, организиран от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Честване на религиозния празник Рамазан байрам по населени места. 

 

Месец Септември 
*Тържества по повод откриването на учебната година, организирани от НЧ „Съзнание 

- 1927“ с.Вазово, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ 

„Наука - 1937г.“ с.Тодорово, съвместно с основните училища. 

* Организиране на беседа „Новите компютърни технологии“ в НЧ „Рома – Вазово - 

2007г.“ с.Вазово. 

* Кътове и тържества по повод Деня на съединението и Деня на независимостта на 

България. 

* Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Общоселски събори, организирани от НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 

1928“ с. 

* Честване на Успение Богородично в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Европейски дни на наследството – фотоконкурс „Културното наследство на 

Исперих“ във фоайето на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Честване на религиозният празник Курбан байрам по населени места. 

 

Месец Октомври 

* Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по населени места. 

* Общоселско веселие, организирано от НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино и НЧ 

„Просвета 1920“ с.Старо селище. 

* Честване на Хелоуин – карнавал, маскен бал, парти съвместно с децата от ОУ 

„Христо Ботев“ - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Забавно-увеселителна вечер, организира от НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ 

„Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Участие на самодейни колективи от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих в Дните на 

културно – историческото наследство. 
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Месец Ноември 

* Празничен концерт по случай Деня на народните будители в НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих и чествания в НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница. 

* Кътове-витрини и тържества по повод Деня на народните будители – 1 ноември по 

населените места. 

* Общоселско веселие по повод селищния празник, организирано от НЧ „Съзнание - 

1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Седянка в с.Конево – честване на Деня на християнското семейство в НЧ „Нов живот 

1940“ с.Конево. 

* Възстановка на обичаите „Беленка“ и „Гроздобер“ в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Честване на Никулден и Димитровден в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Забавно-увеселителна вечер с младежите от селото, организирана от НЧ „Васил 

Левски 1927” с.Бърдоква. 

* Честване на 80-годишнината на жителите от селото, съвместно с кметството - НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево. 

 

Месец Декември 

* Организиране на беседа за полово предаваните заболявания по случай 

Международния ден за борба със СПИН в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Организиране на беседа „Законите в България“ в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ 

с.Вазово. 

* Младежка дискотека по повод Деня на студентите – 8 декември и честване по 

населените места. 

* Тържество по случай патронният празник на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко 

Йонково. 

* Музикална програма с учениците от ОУ „Васил Априлов“ в НЧ „Светлина 1939” 

с.Яким Груево. 

* Възстановка на обичая „Коледуване“ в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и в НЧ 

„Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Празничен концерт в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево на групата за автентичен 

фолклор и младежите от кръжока към читалището. 

* Работилница на Дядо коледа – изработване на картички, коледно-новогодишна 

украса и сурвачки в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на коледен базар от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Коледен концерт „Коледна фиеста“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране и провеждане на коледни и новогодишни тържества, седянки, изложби 

на сурвакници, картички от читалищата по населени места. 

 

 

V. ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Програмата се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени 

договори, сключени с кмета на общината, съгласно чл.26а, ал.3 от Закона за народните 

читалища. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изпълнението на Програмата ще спомогне за опазването и съхраняването на културно 

историческото ни наследство. Подпомагането и развитието на любителското художествено 
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творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования. Уреждането и 

поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в 

получаване на нови знания. Реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на 

културния живот. Усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори 

врати към необятното глобално пространство. 

 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Бейтула. 

 Моля, становището на водещата комисия  по "  Образование, култура, спорт и 

туризъм" 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

18.12.2017 г. от 12.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на ПК по " Социални дейности и здравеопазване" 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 18.12.2017 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто решенията има ли? 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

На заседание на комисията след разглеждането на докладната членовете на комисията  

излизаме с предложение да направим допълнение към проекто решението, а именно: 

Финансовото обезпечаване на дейностите по Програмата на  съответното читалище да бъде в 
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присъствието на общинските съветници участващи в ПК по " Образование, култура, спорт и 

туризъм". 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Други предложения? 

 Няма. 

 Постъпи предложение за допълнение към проекто решението по докладната, а именно: 

Финансовото обезпечаване на дейностите по Програмата на  съответното читалище да бъде в 

присъствието на общинските съветници участващи в ПК по " Образование, култура, спорт и 

туризъм". 

 Моля, колеги ако сте съгласни  да преминем към гласуване. 

 

 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към гласуване на решенията с направеното предложение за допълнение. 

 Моля колеги да гласуваме. 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 447 

 

 

На основание на чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих 

за 2018г.  

2.Финансовото обезпечаване на дейностите по Програмата при необходимост да бъде 

договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на община Исперих и 

съответното читалище. 
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 3. Финансовото обезпечаване на дейностите по Програмата на  съответното читалище 

да се извърши с участието на общинските съветници от ПК по " Образование, култура, спорт 

и туризъм". 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

за развитие на читалищната дейност в община Исперих 
 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с обогатяване на културния живот, както 

и запазване обичаите и традициите на българския народ. Това са: 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква; 

НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово; 

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец; 

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец; 

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево; 

НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци; 

НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци; 

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница; 

НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва; 

НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино; 

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета - 1956г.” с.Средоселци; 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище; 

НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово; 

НЧ „Светлина 1939” с.Яким Груево; 

НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово; 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Към 22 читалища функционират и библиотеки, в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово 

няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се помещава, а към НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих не функционира такава, поради наличието на Централна 

общинска библиотека. 
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 Читалищата се управляват от настоятелства и набират средства от: членски внос, 

културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджет, наем от движимо 

и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи. Държавната субсидия се 

разпределя от Общинския съвет и се използва предимно за фонд работна заплата на 

читалищните секретари. 

По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните 

читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и стопанисване 

сградите, в които се помещават. В селата Бърдоква, Делчево, Духовец, Къпиновци, Малко 

Йонково, Печеница, Средоселци и Яким Груево читалищата се помещават в една сграда с 

кметствата. В изпълнение на §6 от Закона на част от читалищата е предоставена за ползване 

общинска земеделска земя. Проблеми с оземляването имат: 

•НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово не разполага със стопанска земя 

•НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци не разполага със стопанска земя 

•НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково разполага с 25дка пасища 

•НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци разполага с 50дка гори 

•НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих разполага с 50дка, от които 44дка пасища и 6дка 

обработваеми земи 

 

Всички читалища в община Исперих са с регистрация в Министерството на културата 

и имат съдебна регистрация. Членове са на Съюза на българските читалища и редовно 

плащат членския си внос. В почти всички читалища с допълваща субсидия от 

Министерството на културата бяха доставени компютри и размножителна техника, а в някои 

бяха направени частични ремонти и подмяна на дограма. През 2011г. за допълваща субсидия 

от МК бяха одобрени три читалища – НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово, НЧ „Нов живот 

1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, като сесията беше за художествено-

творческа дейност. През 2015г по проект, финансиран от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2014г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964“ 

с.Малко Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. През 

2016 година настоятелствата към читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, 

с.Тодорово и НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово кандидатстваха за безвъзмездно 

финансиране на ремонтите на читалищните сгради по ПРСР, а НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари 

подаде проектно предложение за оборудване и обзавеждане на обновената сграда на 

читалището. През 2017 година Община Исперих кандидатства за реализирането на мерки за 

енергийна ефективност в сградите на НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ „Самообразование 

1901“ с.Голям Поровец пред Национален доверителен еко фонд. Общината води 

кореспонденция за сключване на договор за безвъзмездно финансиране със средства от ПРСР 

за ремонта на сградата на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.  

 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

6. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

община Исперих. 

7. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината. 

8. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. 

9. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

10. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението. 

 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

7. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване 

и поддържане на електронни информационни мрежи. 
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8. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване 

на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите 

условия. 

9. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, 

чествания и младежки дейности. 

10. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на 

читалищата. 

11. Събиране и разпространяване на знания за родния край. 

12. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението. 

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Месец Януари 

* Честване Деня на родилната помощ 21 януари /Бабинден/ със седянки и програми в 

селата Бърдоква, Голям Поровец, Делчево, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, 

Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Райнино, Свещари, Старо Селище. 

* Беседа по проблемите на безработицата в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Атанасовден в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Седянка с жените от селото в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец всеки 

вторник. 

* Кътове в библиотеките на населените места по случай годишнини от рождението на 

бележити автори. 

 

Месец Февруари 

* Седянка с жените на тема „Моите способности и умения“ в НЧ „Самообразование 

1930“ с.Делчево. 

* Рецитал по случай 145 години от обесването на Васил Левски в НЧ „Съзнание - 

1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Отбелязване на Световния ден за борба с рака в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ 

с.Вазово. 

* Вечер на младото семейство в НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ „Васил 

Левски - 1936г.” с.Печеница, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Програма посветена на Международния ден на майчиния език в НЧ „Пробуда 1927“ 

с.Китанчево. 

* Кътове-витрини по повод 145 години от обесването на Васил Левски по населени 

места.  

* Честване на патронния празник на ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, съвместно с НЧ 

„Наука - 1937г.“ с.Тодорово.  

* Отбелязване Деня на лозаря и Деня на влюбените в с.Голям Поровец, с.Духовец, 

с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Малък Поровец, с.Райнино, 

с.Свещари, с.Яким Груево. 

* Честване на юбилейния празник на жители от селото навършили 80 години в НЧ 

„Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Работилница за мартеници в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Изложба на мартеници в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово. 

 

Месец Март 

* Изложба на мартеници и награждаване на отличените участници в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Ден на художествената самодейност – съвместен концерт с гостуващ самодеен 

състав, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 
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* Тържествен концерт по повод Националния празник на България, организиран от НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих на 03.03.2018г. 

* Празничен концерт по случай 8-март в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на изложби и честване на Баба Марта, Националния празник 3 март, 

Международния ден на жената и Първа пролет, съвместно с детските градини по населени 

места.  

* Честване Деня на самодееца в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Вечер на младото семейство, организирана от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ 

„Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци. 

* Младежка дискотека, организирана от НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино и НЧ 

„Съзнание - 1927“ с.Вазово. 

* Седянка с жените в селото на 08.03.2018г. в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище. 

* Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево. 

* Провеждане на конкурс за рисунка на тема „Първа пролет“ от НЧ „Пробуда 1928“ 

с.Лъвино. 

* Провеждане на отчетни събрания на читалищата във всички населени места. 

 

Месец Април 

* Честване Деня на здравния работник в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ 

с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Великден – ателие за боядисване на яйца и изложба на козунаци в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Седянка – приемственост между поколенията в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ „Пробуда 1927“ 

с.Китанчево. 

* Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ „Просвета 

1929“ с.Духовец и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци. 

* Отбелязване на Деня на ромите в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Отбелязване Деня на земята в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Отпразнуване на Лазаровден и Цветница в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ 

„Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* „Маската – културно и духовно наследство" - маскарадна обредност, плакат, 

графика, рисунка, организирано от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Детско утро с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата, организирано 

от НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 

1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни сближават“ в 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница. 

* Изложби на великденски яйца в населените места.  

* Кътове-витрини по повод Великден и Седмицата на детската книга по населени 

места.  

* Организиране на младежка и ученическа дискотека от НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Концерт на Балет „Форте“ и ТШ за свободни танци по случай Деня на балета, 

организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Месец Май 
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* Младежка дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ 

с.Малко Йонково, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Честване на селищния празник, организирани от НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ 

с.Йонково, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Тържества по случай Първи май в селата Белинци, Духовец, Китанчево, Печеница, 

Тодорово. 

* Тържества по повод Гергьовден в с.Йонково, с.Конево, с.Печеница. 

* Гергьовско хоро - веселие с участието на самодейни колективи в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих на 06.05.2018г. от 10:30ч. пред паметника „Свети Георги“.  

* Вечер на таланта в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец. 

* Празник на Руската песен на 09.05.2018г., организиран от НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих. 

* Спортен празник с ученици в НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец и НЧ 

„Светлина 1939” с.Яким Груево. 

* Литературно-музикални програми по повод Деня на библиотекаря, организирани от 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* „Децата на Европа рисуват“ - конкурс за детска рисунка и изложба с рисунки на 

децата в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Изготвяне на кътове - витрини и организиране на тържества по повод Деня на 

славянската писменост и култура по населените места. 

* „Полети с мен“ - фестивал на хвърчилата в ИАР „Сборяново“, организиран от НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Концерт по случай 24 май, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Постановка на театрална група „Веселяците“ НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* „Да пеем и танцуваме заедно“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Посрещане на похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“, организирано от 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Тържества по случай завършване на учебната година в селата. 

* Буфо пародия по „Ромео и Жулиета“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Месец Юни 

* Ученически спортен крос и спортни състезателни игри по случай Международния 

ден на детето в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Карнавално шествие по случай Международния ден на детето НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих. 

* Тържество по случай Деня на приятелството в НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Честване Деня на детето съвместно с детските градини – рисунка на асфалт, изложба 

на детска рисунка, състезателни игри, излети до близки местности в населените места.  

* Честване на селищния празник, организиран от НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци. 

* Организиране на общоселски празник и младежка дискотека от НЧ „Васил Левски - 

1936г.” с.Печеница 

* Кътове-витрини по случай 2 юни по населени места. 

* Зелено училище с деца, организирано от НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Честване патронния празник на ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, организирано от 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Честване на селищния празник, организирано от НЧ „Самообразование 1901“ 

с.Голям Поровец. 

* Шах турнир в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 
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Месец Юли и месец Август 

* „Ваканция ура“ – празничен концерт в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Летни ателиета по изкуство, организирани от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на кътове и витрини за рождението на Иван Вазов, Васил Левски, 

Васил Априлов, Валери Петров, Дора Габе, Димитър Талев, Ангел Каралийчев, организирани 

от читалищата от района. 

* Детска дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета - 1942г.“ 

с.Райнино. 

* Общоселско веселие по повод Международния ден на младежта, организиран от НЧ 

„Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Илинденски събор в НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Вечер на младото семейство, организирано от НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ 

„Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Васил Левски - 1936г.” 

с.Печеница, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Вечер на селската жена, организирана от НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Детска дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ 

с.Голям Поровец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Забавно увеселителна вечер в НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци. 

* Общоселска седянка в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Общоселски събор, организиран от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Честване на религиозния празник Рамазан байрам по населени места. 

 

Месец Септември 
*Тържества по повод откриването на учебната година, организирани от НЧ „Съзнание 

- 1927“ с.Вазово, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ 

„Наука - 1937г.“ с.Тодорово, съвместно с основните училища. 

* Организиране на беседа „Новите компютърни технологии“ в НЧ „Рома – Вазово - 

2007г.“ с.Вазово. 

* Кътове и тържества по повод Деня на съединението и Деня на независимостта на 

България. 

* Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Общоселски събори, организирани от НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 

1928“ с. 

* Честване на Успение Богородично в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Европейски дни на наследството – фотоконкурс „Културното наследство на 

Исперих“ във фоайето на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Честване на религиозният празник Курбан байрам по населени места. 

 

Месец Октомври 

* Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по населени места. 

* Общоселско веселие, организирано от НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино и НЧ 

„Просвета 1920“ с.Старо селище. 

* Честване на Хелоуин – карнавал, маскен бал, парти съвместно с децата от ОУ 

„Христо Ботев“ - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Забавно-увеселителна вечер, организира от НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ 

„Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Участие на самодейни колективи от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих в Дните на 

културно – историческото наследство. 
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Месец Ноември 

* Празничен концерт по случай Деня на народните будители в НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих и чествания в НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница. 

* Кътове-витрини и тържества по повод Деня на народните будители – 1 ноември по 

населените места. 

* Общоселско веселие по повод селищния празник, организирано от НЧ „Съзнание - 

1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Седянка в с.Конево – честване на Деня на християнското семейство в НЧ „Нов живот 

1940“ с.Конево. 

* Възстановка на обичаите „Беленка“ и „Гроздобер“ в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Честване на Никулден и Димитровден в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Забавно-увеселителна вечер с младежите от селото, организирана от НЧ „Васил 

Левски 1927” с.Бърдоква. 

* Честване на 80-годишнината на жителите от селото, съвместно с кметството - НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево. 

 

Месец Декември 

* Организиране на беседа за полово предаваните заболявания по случай 

Международния ден за борба със СПИН в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Организиране на беседа „Законите в България“ в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ 

с.Вазово. 

* Младежка дискотека по повод Деня на студентите – 8 декември и честване по 

населените места. 

* Тържество по случай патронният празник на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко 

Йонково. 

* Музикална програма с учениците от ОУ „Васил Априлов“ в НЧ „Светлина 1939” 

с.Яким Груево. 

* Възстановка на обичая „Коледуване“ в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и в НЧ 

„Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Празничен концерт в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево на групата за автентичен 

фолклор и младежите от кръжока към читалището. 

* Работилница на Дядо коледа – изработване на картички, коледно-новогодишна 

украса и сурвачки в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на коледен базар от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Коледен концерт „Коледна фиеста“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране и провеждане на коледни и новогодишни тържества, седянки, изложби 

на сурвакници, картички от читалищата по населени места. 

 

 

V. ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Програмата се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени 

договори, сключени с кмета на общината, съгласно чл.26а, ал.3 от Закона за народните 

читалища. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изпълнението на Програмата ще спомогне за опазването и съхраняването на културно 

историческото ни наследство. Подпомагането и развитието на любителското художествено 

творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования. Уреждането и 
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поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в 

получаване на нови знания. Реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на 

културния живот. Усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори 

врати към необятното глобално пространство. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Метин Шефкет–  Общински съветник и Председател на СНЦ 

„Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ 

         Относно: Дофинансиране на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“с. Вазово 

за кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шефкет. 

 

 Метин Шефкет–  Общински съветник и Председател на СНЦ „Народно 

Читалище Рома-Вазово-2007год.“ 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

Читалищно настоятелство с решение на Общински съвет № 17 /14.09.2016 г. получи 

финансови средства в размер на 5 000 лв. от които 2 000 лв. за енергийно обследване и 3 000 

лв. за изготвяне на технически проект и подготви проектно предложение за кандидатстване за 

безвъзмездно финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. за основен ремонт, реконструкция, възстановяване 

(реставрация) на читалищните сгради и подобряване на прилежащите пространства. На 

основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от Наредба № 12 от 

25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г.  

Основните дейности в проектното предложенние на читалищното настоятелство са 

свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) и 

подобряване на прилежащите пространства на  СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-

2007год.“. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с ал.2 от ЗМСМА 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие за дофинансиране на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово със 

сумата от 5 000 лв. за финансиране на разработения проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

 

 Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.    

 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря . 

 Моля, г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия да чуем становище на 

комисията. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 18.12.2017 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                   

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, становището на ПК по "  Образование, култура, спорт и туризъм" 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

18.12.2017 г. от 12.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Нурула за становище на ПК по  " Законност и обществен ред" 
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 Хамди Нурула - за Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 18.12.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Откривам дебата по докладната записка и проекто решениятна. 

 Имате ли въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. Поради наличие на конфликт на интереси общинския 

съветник Метин Шефкет няма да гласува. 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  21.12.2017 г. от 11.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от Метин Шефкет–  Общински съветник и Председател на СНЦ 

„Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ 

         Относно: Дофинансиране на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“с. Вазово 

за кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ      
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17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД      

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ   Въздържал се П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

   

 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 22 0 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 448 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие за дофинансиране на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово със 

сумата от 5 000 лв. за финансиране на разработения проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

 Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.    
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 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 По тази точка няма постъпили питания, предложения, становища от граждани. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Постъпило е Заявление с № К-4623/12.12.2017г. от Кмета на с. Подайва. 

 Постъпило е писмо от НСОРБ с № И-1670/2/ 07.12.2017г. във връзка с Решение № 732 

на МС на РБ от 28.11.2017 г. са отпуснати персонални пенсии на Серкан Назиф и Назиф 

Назиф от с. Подайва. 

 Писмо с № 354 от 30.10.2017 г. – предложение на местна активна група Исперих за 

обществено обсъждане на бюджет 2018 г. 

 Писмо с № 650 от 15.12.2017 г. от МБАЛ – Исперих. 

 Писмата са  на разположение в деловодството на Общински съвет Исперих и всеки, 

който желае може да се запознае. 

 

 Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред. 

 Заповядайте д-р Заргар. 

 

 Д-р Абдулах Заргар – Управител на МБАЛ – Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Повечето от Вас бяхте също общински съветници, когато аз започнах като Управител 

на МБАЛ – Исперих. Не мога да се съглася с това, че общината може да намира начини дали 

чрез проекти или друго да помогне на училищата за ремонт на покриви или друго, а за 

болницата винаги няма средства. Да, имаме 50 х.лв. финансова помощ от които 8 х.лв. 

връщаме като ДДС. Общинската болница е за цялото население. През 2013 г. МБАЛ – 

Исперих е дофинансирана от Община Исперих с 200 х.лв. Искам да информирам общинските 

съветници, че болницата ни няма задължения, което е много добре, но това е благодарение на 

персонала на болницата.  През тази година сме изхарчили близо 163 х.лв. за ремонт на 

покрива на болницата за свързването и с канализацията и др. 

 Обръщам се към Вас общинските съветници не оставяйте общинската болница в 

Исперих да затъне. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 В Бюджет 2018 г. ще направим всичко възможно да бъдат заложени средства за 

дофинансиране на общинската болница в Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Други желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред. 

 Няма. 
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 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 21.12.2017 г.  и благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на 

Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 


