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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 45 

 
 

от проведено  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

11.05.2018 година 
 

Днес 11.05.2018 г. от 10.00 часа   се проведе извънредно заседание на  Общински 

съвет  Исперих.  

  

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. 3 от 

Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 24 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Венцислав Тодоров, Шенол Рафи, 

Шенгюл Юсуф, Зейти Фераим и Екатерина Димитрова .  

На извънредното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим 

Руфад, заместник Кметовете на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула и г-жа Нехире 

Юмер, и кметове на кметства и кметския наместник на кметство с. Конево. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Няма. 

 Колеги преминаваме към гласуване на дневния. 

 

        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 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: Трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа. 

 

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

 Относно: Актуализиране списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.36, ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 г. 

  

3. 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 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

 

4. 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 01.01.2018 г. до  

31.03.2018 г. 

 

5. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Проектно предложение по схема за „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – Компонент 1 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

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

С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих е приет 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2018 г. 

Във връзка с чл. 87, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г., кмета на община Исперих има 

намерение да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 

до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в 

целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни 
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текущи ремонти на общински път (RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – Веселец/), участък 

"Вазово - Райнино. 

 

Мотивите за това предложение са много, но ще акцентираме върху по-важните от 

тях, а именно: 

 

Общински  път (RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово – 

Райнино е в изключително лошо състояние, тъй като през последните десет години не е  

извършван  ремонт на този участък. Изключително лошото състояние на общински 

път (RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово - Райнино", както и 

необходимостта от извършването на неотложeн текущ ремонт на същия. 

 

1. Изпълнението на дейностите по т. 1 е невъзможно да бъде извършено със 

собствени бюджетни средства породени от следните обстоятелства; 

- Наличие на ежемесечни плащания по дългосрочен дълг за обезпечаване 

собственото участие на община Исперих по приключения проект 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих” до 25.06.2020 г. с 

остатъчна сума на главницата към 01.05.2018 г. в размер на 716 000,00 лв. 

- Наличие и на просрочени задължения в размер към 01.05.2018 г. В размер 

на 249 685,00лв., които се разплащат поетапно съобразно наличния 

собствен финансов ресурс; 

- Необходимостта от наличие на финансов  ресурс за временно финансиране 

на изпълняваните от община Исперих проекти до верифициране на 

средствата от Управляващите органи; 

 

2. Нарастващо недоволство от страна на жителите на селата Вазово и Райнино, 

породено от лошата пътна инфраструктура, която създава предпоставка за 

възникване на пътнотранспортни произшествия. Необходими са своевременни 

ремонтни работи с цел предотвратяване на ПТП и безопасното експлоатиране 

на пътя. 

  

Във връзка с гореизложеното, предлагаме: 

 

Обект „Основен ремонт на общински път (RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово - Райнино, включен в капиталовата програма на 

община Исперих,  финансиран от целевите средства по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г.  

 

Да бъде променен на  

 

Обект „Текущ ремонт на общински път (RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово - Райнино, включен в капиталовата програма на 

община Исперих,  финансиран от транформираната целева субсидия за 

капиталови разход .  

 

 

Предложената промяна ще бъде отразена в списъка на капиталовите вложения на 

община Исперих едва след писмено уведомление от министъра на финансите за 

трансформиране на средствата. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.52 и чл. 87 от 

ЗДБРБ за 2018 г., Общински съвет – Исперих  

 

 

РЕШИ: 

 

1.  Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра 

на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018г. в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински път RAZ 1040 /ІІІ 

- 205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово - Райнино, съгласно Приложение № 15 към 

ФО-1 /2018г. със следните данни: 

 

1.1.  Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага 

намаление на финансирането: 

- Обект „Основен ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000,00 лв., 

1.2.  Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за капиталови разходи: 

- Обект „Текущ ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000,00 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. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището 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 23.04.2018 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 5 5 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 Хюсеин да докладвате становището на комисията. 

 

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

развитие». 

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

23.04.2018 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 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.  
 За Протокола да бъде отбелязано, че г-жа Екатерина Димитрова зае местото 

си и броя на присъстващите общински съветници в залата става 25. 

 

 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Извънредно   заседание на  11.05.2018 г. от 10.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа. 

 
№          

              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     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  
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13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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 За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

        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 

          № 523 

 

На основание  чл. 21 ал., 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.52 и чл. 87 от 

ЗДБРБ за 2018 г., Общински съвет – Исперих  

 

 

РЕШИ: 

 

1.  Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра 

на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018г. в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински път RAZ 1040 /ІІІ 

- 205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово - Райнино, съгласно Приложение № 15 към 

ФО-1 /2018г. със следните данни: 

 

1.1.  Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага 

намаление на финансирането: 

- Обект „Основен ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000,00 лв., 

1.2.  Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за капиталови разходи: 

- Обект „Текущ ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих – 

Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000,00 лв, 
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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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Област   Разград    Приложение № 15 

Община Исперих    

     

С П Р А В К А 

     

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г. за  трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи 

     

                (лева) 

№ по 
ред 

Наименование на обектите/позициите на 
капиталови разходи, за които се предлага 

намаление на финансирането 

Размер  на 
средствата от целева 

субсидия за 
капиталови разходи,  

за обектите по к. 1 

Наименование на обектите за текущ ремонт, 
за които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за 
капиталови разходи 

 Размер на 
средствата, с които 
ще се финансират 

разходите за 
обектите по к. 3 

  1 2 3 4 

1.  
Основен ремонт на общински път (RAZ 1040 
/ІІІ - 205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово 
- Райнино" 124 000,00 

Tекущ ремонт на общински път (RAZ 1040 /ІІІ - 
205, Исперих – Веселец/), участък "Вазово - 
Райнино" 124 000,00 

          

          

          

          

          

          

          

          

ОБЩО: Х 124000 Х 124000 

Х Х 19,87% Х 19,87% 
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Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 52 от 

ЗДБРБ 

  за 2018 г., за които се предлага трансформация.    
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Актуализиране списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.36, ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Считано от 12.03.2018 г. на длъжност „Старши експерт – офис Исперих” към 

военен отдел гр.Разград е назначено ново лице, поради което е необходимо 

актуализиране на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 

разноски по чл.36, ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 г. приет с решение №461 от 

01.02.2018 г. на Общински съвет – Исперих, както следва: 

 

 

№ Длъжност 

 

Име, Презиме и Фамилия 

 

 

1 

 

Главен вътрешен одитор 

 

Станиел Петков Станев 

 

2 

Старши експерт – офис 

Исперих към военен отдел гр. 

Разград 

Петко Николаев Петков 

 

 

 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, и чл.36, ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 

г., Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
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1. Актуализира списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.36, ал.(2) от ПМС 332 ОТ 22.12.2017 г. както следва: 

 

№ Длъжност 

 

Име, Презиме и Фамилия 

 

 

1 

 

Главен вътрешен одитор 

 

Станиел Петков Станев 

 

2 

Старши експерт – офис 

Исперих към военен отдел гр. 

Разград 

Петко Николаев Петков 

 

 

 

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. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището 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 23.04.2018 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 5 5 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 Хюсеин да докладвате становището на комисията. 

 

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

развитие». 

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

23.04.2018 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 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.  
 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка 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 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 524 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, и чл.36, ал.(2) от ПМС 332 от 22.12.2017 

г., Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Актуализира списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.36, ал.(2) от ПМС 332 ОТ 22.12.2017 г. както следва: 

 

№ Длъжност 

 

Име, Презиме и Фамилия 
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1 

 

Главен вътрешен одитор 

 

Станиел Петков Станев 

 

2 

Старши експерт – офис 

Исперих към военен отдел гр. 

Разград 

Петко Николаев Петков 

 

 

 

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 3 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 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община 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 Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 

31.03.2018 г. 

 

 

№      

по ред 
 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 01.2018 20.00 лв. 
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2. м. 02.2018 20.00 лв. 

3. м. 03.2018 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        40.00 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. 01.2018 0.00 лв. 

2. м. 02.2018                                0.00 лв. 

3. м. 03.2018 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. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. в размер на  –  40.00 лв. 

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

на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 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. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището 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 23.04.2018 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 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.  
 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка 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 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 525 

 

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. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. в размер на  –  40.00 лв. 

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

на община Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 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 4 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 01.01.2018 г. до  

31.03.2018 г. 

 

 / Заседанието се води от заместник председателя на Общински съвет 

Исперих г-н Хамди Нурула/. 

 

 Хамди Нурула - заместникпредседателя 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 

01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих 

1. м. 01.2018 0.00 лв. 

2. м. 02.2018 257.44 лв. 

3. м. 03.2018 150.56 лв. 

Общо :                                                                                                                        408.00 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. 01.2018 0.00 лв. 

2. м. 02.2018 0.00 лв. 

3. м. 03.2018 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 
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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 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

в размер на  –   408.00 лв. 

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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 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. 

 

 

 Хамди Нурула - заместникпредседателя на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Моля, становището 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 23.04.2018 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 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

  

 Хамди Нурула - заместникпредседателя на Общински съвет Исперих.  

 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка 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: 



 18 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 526 

 

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 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. 

в размер на  –   408.00 лв. 

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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 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. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Проектно предложение по схема за „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – Компонент 1 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих разработи концепция по интегрирана процедура на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, 

с която кандидатства пред Централното координационно звено към Министерски 

съвет. След направен подбор, Община Исперих беше одобрена и получи покана за 

разработване на пълно проектно предложение, заедно с други 51 общини в Република 

България, като директен бенефициент.  
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Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на интегрираното 

проектно предложение, в максимален размер до 890 000лв., се предоставя по ОП 

РЧР, която е определена за водеща програма, и по ОП НОИР. 

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на 

живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната 

интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията 

на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. 

Съгласно одобрената концепция и актуалните насоки за кандидатстване, 

проектът трябва да съдържа дейности в четири направления: 

 Направление 1 - подобряване достъпа до заетост на граждани в уязвимо 

социално положение; 

 Направление 2 - подобряване достъпа до образование чрез релизиране на 

дейности по превенция на отпадането от училище, превръщане на учебните заведение в 

по-привлекателни посредством разкриване на клубове по интереси и модернизиране на 

образователната среда, както и дейности свързани с подобряване успеваемостта на 

учениците от уязвимите общности; 

 Направление 3 - подобряване достъпа до социални и здравни услуги с 

осигуряване на възможност за провеждане на профилактични здравни прегледи, 

медиация и посредничество; 

 Направление 4 - развитие на местните общности и преодоляване на 

негативните стереотипи чрез дейности за самоорганизиране на общността и дейности 

за преодоляване на дистанциите между етносите. 

 

Наши партньори по проекта са СНЦ „Асоциация Интегро“ гр.Разград, ПГСС 

„Хан Аспарух“ гр.Исперих и Детска градина „Слънце” гр.Исперих, с които съгласно 

изискванията на процедурата следва да се подпише одобрено от общинския съвет 

споразумение за сътрудничество, съгласно чл.59 и сл. от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие и подкрепя разработването и подаването на интегрирано 

проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (по Приложение VII към 

Условията за кандидатстване)  между Община Исперих и партньорите СНЦ 

„Асоциация Интегро” гр.Разград, ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих и ДГ „Слънце” 

гр.Исперих. 

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

 Благодаря г-жо Бейтула. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището 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 23.04.2018 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 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 Хюсеин да докладвате становището на комисията. 

 

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

развитие». 

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

23.04.2018 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 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. 

 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка 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 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 527 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие и подкрепя разработването и подаването на интегрирано 

проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (по Приложение VII към 

Условията за кандидатстване)  между Община Исперих и партньорите СНЦ 

„Асоциация Интегро” гр.Разград, ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих и ДГ „Слънце” 

гр.Исперих. 

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. 
 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното извънредно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 11.05.2018 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:  
 

 


