
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 12 
 

от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на 
19.05.2016г. от 14.00 часа. 

 
 

Днес 19.05.2016 г. от  14.00 часа   в заседателната  зала на Община Исперих  се 
проведе редовно заседание на  Общински съвет  Исперих.  

 
 
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
Уважаеми общински съветници, 
Откривам редовното заседание на Общински съвет Исперих. 
В залата до настоящия момент присъстват 28 от общо 29 общински съветници. 

 Отсъства общинския съветник Сали Мехмед, който има подадено уведомление. 
 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет Исперих имаме кворум за вземане на решения по предварително 
обявения дневен ред. 
 
 Откривам заседанието на Общински съвет Исперих. 
 Преди да преминем към разглеждане на проекто дневния ред, искам да Ви 
уведомя, че в деловодството на Общински съвет Исперих е подадено  Заявление с Вх. 
№ 210 от 18.05.2016 г. от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих 
Относно: Оттегляне на докладна записка с Вх. № 198/12.05.2016г. касаеща, опрощаване 
на несъбираеми вземания от наеми и такси при Община Исперих, поради изтекла 
погасителна давност. 
 
 По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, въпроси, мнения. 
 Заповядайте г-н Фераим. 
 
 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 
на ДПС. 
 
 Уважаеми господин Председател, 
 Уважаеми общински съветници, 
 Предлагам т.18 от предварително обявения проекто дневния ред на днешното 
заседание, а именно: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани да 
стане т.1, а всички останали следващи. 
 Мотивите ми са следните.  
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 Въпросите, които ще се поставя касаят дете инвалид и няма смисъл да го бавим, 
тъй като в дневния ред са залегнали доста докладни записки. 
  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Други желаещи да вземат отношение по проекто дневния ред. 
 Заповядайте, г-жо Бейтула. 
 
 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми господин Председател, 
 Оттеглям докладна записка внесена от мен относно: Приемане на Общинска 
програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2016/ 2017 година в 
община Исперих и вземане на решение за закриване на ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово. 
 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Има ли други предложения, мнения, питания по проекто дневния ред. 
 Няма. 
 Постъпиха две предложения. 
 На основание чл. 49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на  
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация / мандат 2015-2019 г/ - „Председателя може да предложи  промяна в 
дневния ред в началото на заседанието по искане на общински съветник..........”. 
 Моля, колеги да преминем към гласуване на първото предложение за промяна в 
проекто дневния ред направено от общинския съветник Зейти Фераим, а именно т. 18 
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани да стане т.1, а всички 
останали  стават следващи. 
 
 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 28 26 0 2 
 

 
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 
На основание чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на  Общински 

съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация / 
мандат 2015-2019 г/ - Вносителя на проекта за решение може да го оттегли до 
гласуване на дневния ред на заседанието. 
 Моля, колеги да преминем към гласуване на днешния дневен ред. 
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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 28 28 0 0 
 

 
Общински съвет – Исперих прие следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
 
        1.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 а/ Отговор на питането на общински съветник Зейти Фераим. 
 
  2. Докладна записка от Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност 
и обществен ред”. 
 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 
Общото събрание на „ В и К” ООД гр. Исперих на 26.05.2016 г. от 10.00 часа. 
 
 3. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на 
Община Исперих. 
 Относно: Приемане на Програма за овладяване  популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2016-2020г. 
 

4. Докладна записка от Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на 
Община Исперих. 

Относно: Определяне на маломерните имоти в землището на  гр.Исперих от 
Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем. 
 
 5. Докладна записка от Диана Малчева – Управител и Джанан Родоплу – 
Прокурист на  ЕООД «Общинска аптека» Исперих. 
 Относно: Годишен финансов отчет на ЕООД « Общинска аптека» Исперих за 
2015 г. 
 
 6. Докладна записка от д.р Абдулах Заргар – Управител на  « МБАЛ – 
Исперих» ЕООД. 

              Относно:  Приемане годишния  финансов  отчет на  дружеството за 2015 г. 
 

 7. Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 
 Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 
 
 8. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 

Относно: Промяна вида на социалната услуга Дневен център за деца с 
увреждания гр. Исперих в Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания. 
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 9. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 

Относно: Създаване Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни” гр. 
Исперих /база 2/. 

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

Относно: Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – Исперих. 
 

  11. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Относно: Приемане на изменения в Приложение №1 - Тарифа за определяне на 
начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на 
общински недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих. 
 
  12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 169, ЕКАТТЕ 32 
874, местност  “Мезар Къшла ” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград 
 
 13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на поземлени имоти в землището на гр.Исперих от 
Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем. 

  
 14. Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов и Зейти Фераим 
Мехмед – общински съветници. 
 Относно: Предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на многофондова 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община 
Исперих (за периода 2017-2023г.), разработвана от МИГ Исперих по Договор с УО на 
ПРСР 2014-2020 № РД50-203/07.12.205г. по реда на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
 

15. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински 
съвет Исперих. 

 Относно: Статут на панаира на царевицата в гр. Исперих. 
 

16. Разглеждане на Молба – Заявление от  Сюрхан Хасан Осман 
Относно: Отпускане на персонална пенсия. 
 
17. Разглеждане на Молба – Заявление от  Бедиха Муталиб Назиф. 
Относно: Отпускане на персонална пенсия. 

 
 18.  Разни.   
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 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. 
 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
  а/ Отговор на питането на общински съветник Зейти Фераим.  
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Фераим. 
 
 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 
на ДПС. 
 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми г-н Кмет, 
 Искането ми за промяна в дневния ред бе във връзка с това да не бавим болното 
дете, което е тук от с. Печеница. 
 Искам да изкажа своето отношение към подбора, който се прави при 
определянето на личните асистенти и ползващите тази услуга болни. По селата смятам, 
че подбора се прави на политическа основа. От тази трибуна искам да отправя своето 
питане към  екипа на проекта, какви са критериите за личните асистенти и ползвателите 
на услугата и дали подбора направен от екипа е правилен. 
 Защо правя това питане? 
 Има лица ползващи услугата личен асистент, които са на крака, разхождат се, 
могат да се обслужват, а имат личен асистент. Други, които са на легло и до сега през 
годините са имали личен асистент сега са лишени от такъв. Става въпрос конкретно за 
това дете от с. Печеница, което не може да се обслужва само,  обслужвано е  от майка 
си, която е безработна.  
 Това не е политическа реч. Смятам, че ние като общински съветници трябва да 
следим за това дали се спазват критериите по проектите, екипите по тях вземат 
правилни решения. 
 Днес това дете инвалид присъства на заседанието на Общински съвет Исперих. 
Смятам, че подмяната на личните асистенти на досега ползващите услугата, да бъдат 
лишени от нея е защото  са подкрепили друга политическа сила. Имаме две деца 
конкретно в моето село, които са болни и имат ТЕЛК решение и тази година нямат 
лични асистенти. По фрапиращото е това, че преди да се огласи списъка с одобрените 
тези родители са знаели, че няма да бъдат одобрени като лични асистенти на децата си. 
Нека ние като общински съветници да следим дали се изпълняват правилно и законно 
взетите от нас решения, също смятам, че ние като общински съветници можем и имаме 
право да контролираме работата на общинската администрация. 
 Не може ползвателя на услугата да е на крака, а личния асистент да копае в 
градината. 
 Искам да взема отношение по още един проблем. Става въпрос за уличното 
осветление по населените места в Община Исперих. 
 Има села, където някои крушки пред домовете на хората не се сменят. Оставаме 
с впечатлението, че това се прави умишлено. 
 
 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря Ви г-н Фераим. 
 Някой друг ще вземе ли отношение по тази точка. 
 Заповядайте г-н Кмет. 
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 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми общински съветници, 
 Нещата казани от общинския съветник Зейти Фераим не стоят така. 
 Що се отнася за смяната на крушките пред домовете на хората в населените 
места на територията на Община Исперих, аз като Кмет на Община Исперих съм се 
разпоредил  да се сменят крушките там където не светят по списък дадени от кметовете 
на населените места с адрес и улица. Нека, ако съм допуснал грешка кметовете по 
населени места да вземат отношение. 
 По  питането за личните асистенти искам да отговоря, че от 122 бройките са 
намалени до 13 от тези които до сега са били лични асистенти по проект „ Нови 
възможности за грижа”. Не съм политизирал нещата и по самия проект нямам 
отношение. 
 
 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Други въпроси?  
 Искам да попитам защо само 13 са допустими от стария проект? 
 Заповядайте г-жо Бейтула. 
 
 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Позволете ми да взема отношение по питането на общинския съветник г-н 
Фераим. 
 Това е проект, който се финансира по програма „ Развитие на човешките 
ресурси” където Община Исперих е извоювала 50 броя лични асистенти и 20 броя 
домашни помощници. 
 Условието на проекта е от тези 50 лични асистенти, 13 броя да са лични 
асистенти от предходния проект, където личните асистенти са били 122 броя. През 
месец февруари, когато изтече срока на проекта бяха освободени всички лични 
асистенти, само 13 от тях влязоха в новия проект след направена оценка. На всички 
останали до 37 броя се дава възможност за подбор. 
 Що се отнася до това дали да имат ТЕЛК решение и то да е 100%, това не е 
задължително условие. С този проект се дава възможност на хора възрастни, в 
напреднала възраст, които не могат да се обслужват сами да бъдат обгрижвани от 
близките си. 
 Какво се случва с тези 122 броя лични асистенти. За 13 броя, които могат да 
участват в новия проект кандидатстваха 100 човека. Подбора е направен на база 
оценка. На място са посещавани болните и в зависимост от нуждите им, на база 
отговорите им на въпросите се попълва формуляр и най-накрая се точкова за да се 
получи крайната оценка. На база всичко това се прави и класирането. 
 Общината кандидатства за отпускането на още 200 лични асистенти пред 
министерството по тази програма, но дали ще стане, това времето ще покаже. 
 Що се отнася за тези лица, ползващи услугата лични асистенти, но могат да се 
движат те попадат в друга категория или това са домашни помощници. Тази услуга 
могат да ползват лица, които се движат, не са лежащо болни, но имат нужда от 
обслужване като готвене, чистене да му се прекопае и др. 
 Нищо не сме гледали на политическа основа макар, че имахме натиск от страна 
на общински служители, общински съветници, кметове на населени места и по горе, но 
с нищо не сме се съобразили. 
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 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Заповядайте г-н Фераим. 
 
 Зейти Фераим – общински съветник от политически представителната 
група на ДПС. 
 Слушах внимателно изказването на  заместник кмета. В това изказване имаше 
момент, който ме озадачи. Посетили сте болния и ако той ви  е отговорил на въпросите 
значи се класира така ли е? Излиза, че ако не може да говори или не вижда няма да 
бъде класиран. 
 
 Правя предложение: 
 На следващото заседание на Общински съвет Исперих да ни представите 
имената на ползвателите на услугата лични асистенти и домашни помощници, 
критериите по които са одобрени, техните документи за да се убедим, че оценката 
на комисията е реална. 
 
 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря Ви. 
 Предлагам за протокола да формулираме следния текст на питането от 
общинския съветник Зейти Фераим. 
 
 Във връзка с постъпило питане от общинския съветник Зейти Фераим до 
следващото заседание на Общински съвет Исперих да се предостави в 
деловодството официален отговор по поставените въпроси: 

1. Къде и как са разписани условията за назначаване на личен  асистент и 
домашен помощник. 

2. Къде в договора или в указанията за изпълнение на оперативна 
програма „ Развитие на човешките ресурси” е разписана липсата на 
повторяемост, като мярка за допустимост по проекта. 

3. Каква е възможността в конкретния случай да бъде включено лице 
Серджан  Зеки Фахредин. 

 Продължаваме нататък уважаеми общински съветници. 
 Постъпило е питане от общинския съветник Зейти Фераим в деловодството на 
Общински съвет Исперих на 19.04.2016 г. В отговор на това питане сме  изпратили 
писмо до общинска администрация, както и до всички директори на учебни заведения 
на територията на общината. Отговори на писмата сме получили и същите са 
предоставени окомплектовани на общинския съветник Зейти Фераим. 
 Господин Фераим  имате ли въпроси по питането? 
 
 Зейти Фераим – общински съветник от политически представителната 
група на ДПС. 
 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми общински съветници, 
 Във връзка с питането ми директорите на училищата са  представили графици на 
автобусите със линиите по които извозват учениците и часовете на извозване. 
 Питането ми имаше една основна цел. Дали се спазва срока за изпълнение на 
решенията взети от Общински съвет Исперих. На заседание на Общински съвет 
Исперих проведено на 30.06.2006 г. с Решение № 209 по Протокол № 29 са определени 
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средищните училища на територията на Община Исперих. През 2008 г. с Решение № 82 
по Протокол № 13 горепосоченото решение е допълнен списъка на средищните 
училища. Целта ни с тези решения е била да се използва материалната база на  
определените за средищни училища. С Решение от 2014 г. на Общински съвет Исперих 
са предоставени училищните автобуси на средищните училища. В договорите 
подписани между директорите на училищата и Кмета на Община Исперих за 
безвъзмездно предоставени на училищните автобуси ясно е казано, за какво да се 
ползват тези автобуси и къде да се насочат учениците от закритите училища. В закона 
за Народната просвета и в Правилника за прилагане на закона изрично е казано до къде 
да се превозват учениците / до средищното училище/ и превоза да бъде само на 
ученици посещаващи основните училища. 
 Питането ми бе във връзка с тези приети Решения на Общински съвет Исперих 
за посочените периоди, дали се спазват тези решения. Благодаря на всички директори, 
че предоставиха информация за графика и маршрута на училищните автобуси, но само 
директора на  ОУ „ Отец Паисий”  с. Подайва малко иронично е подходила към 
питането ми, като ми е написала  писмо. Училищния автобус на ОУ „ Отец Паисий” с. 
Подайва взема ученици и от с. Печеница и това  ме накара да отправя питането си. 
Маршрута, който изминава допълнително извън графика не е регламентиран никъде. 
Апелирам към тримата заместник председатели на Общински съвет Исперих нека оттук 
нататък да се следи за правилното изпълнение и в срок на всички взети наши решения. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Фераим. 
 Други въпроси имате ли колеги? 
 Относно контрола и изпълнението на взетите от Общински съвет Исперих 
решения през месец юни ще бъде направена ревизия за периода от началото на мандата 
до настоящия момент и по всяко взето решение ще бъде докладвано в отчета на 
Общински съвет Исперих.  
 Преминаваме към  следваща точка от дневния ред. 
 
 
 
 
 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и 
обществен ред”. 
 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 
Общото събрание на „ В и К” ООД гр. Исперих на 26.05.2016 г. от 10.00 часа. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. 
 
 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред”. 
 Уважаеми общински съветници, 
 В Деловодството на Общински съвет – Исперих постъпи писмо с  Изх. № 416.2 
от 10.05.2016 г. с което на основание чл. 138, ал.1 от Търговския закон и чл. 17 от 
Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих,   свиква Общо събрание на 
съдружниците на  дружеството на „ В и К” ООД гр. Исперих, което ще се проведе на 
26.05.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството. 
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 С цел участие в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. 
Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  самоуправление и 
местната администрация,  чл. 226  във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от Търговския 
закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид получена 
покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. 
Исперих  на  26.05.2016 г. от 10.00 часа. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
1. Упълномощава  адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на 

Общински съвет Исперих със следните права: 
2. Да представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и К” 

– ООД  гр. Исперих, което ще се проведе на 26.05.2016 г.  от 10. 00 часа в 
административната сграда на дружеството. 

3. Да гласува по точките посочени в  дневния ред на дружеството както следва. 
т.1. Доклад на Управителя за дейността на „ В и К” ООД гр. Исперих през 2015 

г. и приемане на Счетоводния баланс и Отчет за приходите и разходите на 
дружеството за 2015г.  
да  гласува „ ЗА” 

т.2. Освобожодаване от отговорност на управителя на „ ВиК” ООД гр. Исперих 
за 2015 г. 
да гласува „ЗА” 
 т.3. Приемане на доклад за одитния комитет към „ ВиК” ООД гр. Исперих. 
да гласува „ЗА” 
 т.4. Гласуване за избор на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет за 
2016 г. на „ВиК” ООД гр. Исперих, съгласно Резолюция № 3 на одитния комитет на 
дружеството до общото събрание на съдружниците. 
да гласува „ЗА” 
 т.5. Разни 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-жо Митева. 
 Предложения, становища по докладната записка. 
 Няма. 
 Моля, становището на Председателя на ПК по « Законост и обществен ред» 
 

 Росица Митева – Председател на ПК по «Законост и обществен ред». 
 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред ” проведено на 16.05.2016 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” 

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 – Предскедател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, колеги да преминем към поименно гласуване. 
 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  19.05.2016г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
 
 Докладна записка от Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и 
обществен ред”. 
 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 
Общото събрание на „ В и К” ООД гр. Исперих на 26.05.2016 г. от 10.00 часа. 
№          

              Име, презиме, фамилия 
Начин на гласуване 
 
„за”       „ против”      „въздържал се” 
 

  
 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 
 2. Айдън Исмаил Хюсеин За   П 
 3. Айше Мехмед Саар За   П 
 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 
 5. Бейти Кямил Руфад За    П  
 6. Бехчет Руфад Сюлейман 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 Петрова 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 Мехмед За   П 
21. Ридван Хабил Джелил За   П 
22. Росица Цветанова Митева За   П 
23. Сали Сали Мехмед     
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 За   П 
29. Шенол Ибрям Рафи За   П 
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        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 28 28 0 0 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
№ 128 

 
      С цел участие в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. 
Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  самоуправление и 
местната администрация,  чл. 226  във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от Търговския 
закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид получена 
покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. 
Исперих на 26.05.2016 г. от 10.00 часа  
                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 
 1. Упълномощава  адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на 
Общински съвет Исперих със следните права: 
 
 2.Да представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и 
К” – ООД  гр. Исперих, което ще се проведе на 26.05.2016 г.  от 10. 00 часа в 
административната сграда на дружеството. 

 
 3.Да гласува по точките посочени в  дневния ред на дружеството както следва. 

т.1. Доклад на Управителя за дейността на „ В и К” ООД гр. Исперих през 2015 
г. и приемане на Счетоводния баланс и Отчет за приходите и разходите на 
дружеството за 2015г.  
да  гласува „ ЗА” 
 

т.2. Освобожодаване от отговорност на управителя на „ ВиК” ООД гр. Исперих 
за 2015 г. 
да гласува „ЗА” 
 
 т.3. Приемане на доклад за одитния комитет към „ ВиК” ООД гр. Исперих. 
да гласува „ЗА” 
 
 т.4. Гласуване за избор на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет за 
2016 г. на „ВиК” ООД гр. Исперих, съгласно Резолюция № 3 на одитния комитет на 
дружеството до общото събрание на съдружниците. 
да гласува „ЗА” 
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 т.5. Разни 
 
      Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и 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.  
 
 
 
 

 
 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 
 Относно: Приемане на Програма за овладяване  популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2016-2020г. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Николов. 
 
 инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и 
ал.4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2016-2020 г.  

 Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на 
изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по 
отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните 
механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените 
места. 
 С цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА чл. 26, ал.2, чл.28 от 
ЗНА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за 
защита на животните предлагаме Общински съвет-Исперих да приеме дленото  

 
Р Е Ш ИЕ: 

 
I. Приема ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Исперих 2016 – 2020г.“. 
    
  II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.       
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Николов. 
 Моля, да чуем становището на председателите на ПК по „ Стопански дейности и 
европейско развитие” и ПК по „ Социални дейности и здравеопазване”. 
 Заповядайте г-н Хюсеин като водеща комисия. 
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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 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 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 Мюсреф. Вашата комисия е участваща. 
 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 
здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на 
16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Предложения, питания, становища по докладната имате ли? 
 Няма. 
 Предлагам 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 28 28 0 0 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
№ 129 

 
 С цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА чл. 26, ал.2, чл.28 от 
ЗНА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за 
защита на животните Общински съвет-Исперих 
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Р Е Ш И: 

 
I. Приема ,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Исперих 2016 – 2020г.“. 
    
  II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.       

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

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.   
 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
  
 
Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих 
 

2016 – 2020 г. 
 
Програмата е приета с Решение № 129, по Протокол № 12 на Общински съвет Исперих, 

проведено на 19.05.2016 г. 
 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общинската програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Исперих е 
изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за 
защита на животните и обхваща периода 2016-2020г.  
 

Необходимост от разработването на програмата възниква в 
резултат на изисквания поставени на България и останалите страни 
членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното 
отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета в населените места. 
 
II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА. 
 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Чрез прилагане на комплекс от мерки да се 
овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, 
постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и 
здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих, след което да се изтеглят 
и настанят в приюти. 

Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със СНЦ 
“СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА НА ТУТРАКАН”: за 
залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване 
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и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на 
безстопанствени кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от 
ЗЗЖ. 
 
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Поетапно редуциране броя на безстопанствените кучета до окончателното им 
настаняване в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно 
отглеждане. 

2. Завишаване контрола върху отглеждането на домашните кучета. 
3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които касаят хора и животни. 
4. Стимулиране гражданската активност при решаване на поставените проблеми. 
5. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на 

явлението "безстопанствени кучета". 
6. Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

  
 
III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 
 

1. Закон за защита на животните. 
Предметът на ЗЗЖ е посочен в неговия чл.1, съгласно който законът урежда 

защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване. Посочено е в какво 
се изразява защитата на животните – в опазване на техния живот, здраве и добро 
състояние, предпазването им от увреждащо ги отношение, осигуряване на подходящи 
грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески 
особености. 

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност. 
3. Становище на Световната здравна организация. 
4. Европейската конвенция за защита на животните. 
5. Международна практика. 
"ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС" 
Проблемът с бездомните кучета котки и други животни във Франция и Италия е 

уреден изключително добре. Създадени са множество учреждения за такива животни, 
или за изгубени и изоставени животни. Домашните животни задължително се 
регистрират и имат медицински картони със задължителните ваксинации, които трябва 
да им се направят съгласно изискванията на националното законодателство и 
международните стандарти. 

Цялата информация /име на животно, адрес на стопанина му е пр. се изписва на 
нашийниците им или животното се маркира чрез татуиране или микрочип. Когато 
кучетата и котките са взети отвън без да са маркирани съгласно закона или не носят 
нашийници, на които са обозначени името, адреса и техния стопанин, който ги е 
прибрал в най-кратък срок трябва да ги отведе в кучешките, съответно котешките 
приюти. На тези места животните се ваксинират против бяс и след изтичане на 
определен срок, ако животното не е потърсено от своя собственик, се оставя за 
осиновяване или става собственост на лицето, което го е завело в дома. След преглед на 
ветеринар, ръководителите на местата за престой на животни могат да ги отстъпят на 
фондации или асоциации за защита на животните. Те, от своя страна, предлагат 
животните за осиновяване. 
 
 

 15 



IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 
 
1. Описание на проблема. 
Големият брой безстопанствени кучета води до: 
- те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, 

бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.; 
- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета; 
-  много хора се страхуват от кучета. 
2. Причини за възникване на проблема: 
2.1. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета; 
2.2. Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с 

комплексния характер на проблема; 
2.3. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., 

след което се изоставят; 
2.4. Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи 

отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги 
изоставят; 

3. Популация на безстопанствените кучета. 
Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко 

време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат 
навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. 

4. Анализ на обстановката в населените места на община Исперих. 
През последните години не се наблюдава намаляване на случаите ухапвания от 

кучета. Знае се, че нерегистрираните случаи са винаги повече от известните – различен 
дял от ухапаните остават извън полезрението на здравеопазването поради непотърсена 
медицинска помощ. 
 
 
V. МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Успешната практиката налагат прилагането на регламентирания от Закона за 

защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по 
обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта - ограничаване капацитета на 
средата само със стерилни животни. 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и 
връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 

2. Настаняване в приюти. 
3. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета. 
4. Задомяване/осиновяване на безстопанствени кучета. 
5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета. 
6. Регистрация на домашните кучета. 
7. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета. 
8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 

 
 
VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ 
НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА 
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1. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на общината. 

1.1. Сдружаване със съседни общини и неправителствени организации за 
предприемане действия по овладяване на популацията на кучетата и преминаване към 
извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в приемници. 

- Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се 
осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините 
или организациите за защита на животните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита 
на животните. 

- Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във 
връзка с молби и сигнали на граждани. 

- Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, 
които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична 
квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за 
защита на животните. 

- За да се избегне хаотичността при улавянето на кучета, трябва да се изготви 
схема на града и околните селища както и график за работа по нея. При обработка на 
оплакванията се изяснява на място проблема, като се спазва принципа “Сигурност на 
хората при същевременен ефект за намаляване популацията на уличните кучета чрез 
кастрация”. 

- Транспортирането до приюти на заловените кучета се извършва със специално 
оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация, съгласно 
изискванията на чл. 42, ал.2 от Закона за защита на животните. 

- Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията 
на чл. 46 от Закона за защита на животните. 

- За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл.47 ал.1, 2, 3, 6, 
7, 8 от Закона за защита на животните. 

- Трайно маркиране на вече обработените кучета с цел регистрация, 
идентификация и избягване на повторно залавяне. 

- Обезпаразитяване, ваксиниране против бяс, издаване надлежно попълнени 
ветеринарно-медицински паспорти за лицата, които ги обгрижват.  

- Отчетност и документооборот - за всяка проведена акция за залавяне на кучета 
се съставя констативен протокол, в който се отбелязват датата, мястото, броя на 
заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизително тегло. Протоколът 
се подписва поне от двама служители от екипа. 

1.2. Чрез изготвяне и провеждане на образователни програми. 
Образователните програмите се изработват и провеждат съвместно от 

Организациите за защита на животните, Общинска администрация - Исперих, 
Постоянна комисия по "Законност и обществен ред“ към Общински съвет - Исперих. 

2. Определяне на места за разходка на кучета, както и организиране и 
обозначаване на места забранени за разходка на домашни кучета. 

3. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. Контролът по 
спазване на програмата се извършва от кмета на община Исперих и кметовете на 
съответните кметства и кметският наместник. 

4. Създаване на организация за регистриране на домашните кучета и 
маркирането им като такива с подходяща маркировка. 

- Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. 
Общинска администрация - Исперих изготвя и поддържа регистър на домашните 
кучета на база подадени декларации. Регистърът се изготвя, съгласно Наредба № 21 
За овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни 
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кучета на територията на Община Исперих (приета с Решение № 167 по Протокол № 
22 от 14.02.2013 год. на ОбС - Исперих). 

- Таксата за домашни кучета се събира от Общинска администрация - Исперих. 
 
VІI. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

1. Местна власт.  
Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен 
бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих организира изпълнението на програмата и ежегодно 
внася отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция 
по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните. 

Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се 
осъществяват чрез договор със СНЦ “СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В 
РЕГИОНА НА ТУТРАКАН”: за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране , 
ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната 
ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където 
са заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ. 

Кметът на община Исперих или упълномощено от него лице организират 
настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

2. Ветеринарни власти, които: 
Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните. 
Извършват контрол върху дейностите по програмата.  
Извършват ветеринарномедицински надзор на обработените кучета. 

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ). 
3.1. Съдействат при изготвянето на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих. 
3.2. Съдействат на общината като посочват свои представители за координация 

на работата между общината, ОЗЖ и граждани. 
3.3. Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с 

домашни и безстопанствени кучета. 
3.4. Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите. 
3.5. Предоставят на Общинска администрация - Исперих списък на 

координатори за съдействие по места на дейностите по програмата. 
3.6. Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на 

постъпилите сигнали. 
3.7. Организират и провеждат задомителни кампании.  

 
 
VІII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Исперих. 

1.1. Общински бюджет, съгласно чл. 40б, т.2 от ЗЗЖ. 
1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД и Наредба №11 За 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Исперих (приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013 год.;). 

1.3. Дарения. 
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1.4. Проекти. 
1.5. Организации за защита на животните. 
1.6. Министерски съвет, по предложение на Министъра на земеделието и 

храните и Министъра на финансите, може да представи средства за изпълнение на 
програмата. 

Общинският съвет Исперих и Общинска администрация - Исперих осигуряват 
поетапно настаняването на безстопанствените кучета в приюти. 
Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред кмета на 
община Исперих и Общински съвет Исперих. 
 
IХ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ: 

 
Очаквани резултати от осъществяването на програмата. 
1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките 

по програмата и обработването на безстопанствените кучета: 
1.1. Повишаване безопасността на гражданите. 
1.2. Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на 

кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на 
притока на нежелани животни от дома към улицата. 

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета. 
1.4. Намаляване на социалното напрежение. 
1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. 
2. Количествени подобрения. 
2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 

изтеглянето им в приюти. 
2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 
2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД и 

Наредба № 11 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Исперих. 

3. Критерии за изпълнението на програмата. 
3.1. Брой на обработените животни. 
3.2. Брой на регистрираните домашни кучета. 
3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито - по строежи, 

паркинги, дворове, складове и др. 
3.4. Брой на кастрираните домашни кучета. 
3.5. Брой на задомените кучета . 
3.6. Годишен отчет за извършените дейности по програмата и резултати 

представени от кмета на общината пред изпълнителния директор на Националната 
ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40, ал.4 от Закона за защита на 
животните. 

3.7. Брой граждани участващи като доброволци с цел реализация на програмата. 
Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Исперих е изготвена съгласно чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4  
от ЗЗЖ, приета е с Решение №  129, от 19.05.2016 г., по Протокол № 12  на Общинския 
съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет Исперих за срок 2016 -  
2020 г. 
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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Докладна записка от Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 
Относно: Определяне на маломерните имоти в землището на  гр.Исперих от 

Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Николов. 
 

Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет по 
предложение на кмета на общината определя маломерните имоти от Общинския 
поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. 

  С Решение № 77  по протокол № 10  от 31.03.2016год. Общински съвет – 
Исперих определи маломерните имоти по населени места без тези в землището на гр. 
Исперих. 

   
 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.24а, ал.7 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.7 от Наредба № 28  за управление, 
ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих 
с цел:  
- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд в 
землището нагр.Исперих; 
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, находящи се в землището на гр.Исперих 

        
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията 
на  гр. Исперих  по номера на имоти, документи за собственост, местност и площи, 
описани в таблица – Приложения №1, която е неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на 
общината  списъка на маломерните имоти по Приложения №1.   

 
II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община 

Исперих. 
 2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от 
Наредба №27 на ОбС Исперих в срок до 30 юли 2016г. 

3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват 
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд в землището на гр.Исперих до 
15.06.2016г. включително. 
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III.1.Договорите за наем на маломерните имоти да се сключат за      
селскостопанската 2016/2017 година. 
 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 35.00 лв. / 
тридесет и пет лева/ на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба 
№ 28 на ОбС –Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Моля, становището на постояните комисии. 
 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 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените предложения за промени на заседанието на 
комисията. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. Вашата комисия е участваща. 
 

 Росица Митева – Председател на ПК по «Законост и обществен ред». 
 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред ” проведено на 16.05.2016 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” 

7 6 6 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените промени. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Желаещи да вземат отношение по докладната. 
 Няма. 
 Преминаваме към гласуване на проекто решенията. 
 Гласуването е поименно. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  19.05.2016г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
 

Докладна записка от Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 
Относно: Определяне на маломерните имоти в землището на  гр.Исперих от 

Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем. 
№          

              Име, презиме, фамилия 
Начин на гласуване 
 
„за”       „ против”      „въздържал се” 
 

  
 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 
 2. Айдън Исмаил Хюсеин За   П 
 3. Айше Мехмед Саар За   П 
 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 
 5. Бейти Кямил Руфад За    П  
 6. Бехчет Руфад Сюлейман 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 Петрова 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 Мехмед За   П 
21. Ридван Хабил Джелил За   П 
22. Росица Цветанова Митева За   П 
23. Сали Сали Мехмед     
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 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 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
№ 130 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.7 от Наредба № 28  за управление, 
ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих 
с цел:  
- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд в 
землището нагр.Исперих; 
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, находящи се в землището на гр.Исперих 

        
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията 
на  гр. Исперих  по номера на имоти, документи за собственост, местност и площи, 
описани в таблица – Приложения №1, която е неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на 
общината  списъка на маломерните имоти по Приложения №1.   

II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община 
Исперих. 
 2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от 
Наредба №27 на ОбС Исперих в срок до 30 юли 2016г. 

3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват 
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд в землището на гр.Исперих до 
15.06.2016г. включително. 

III.1.Договорите за наем на маломерните имоти да се сключат за      
селскостопанската 2016/2017 година. 
 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 35.00 лв. / 
тридесет и пет лева/ на декар. 
съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС –Исперих. 

 
ІV. 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. 
 

Приложение 1 
№ Местност АОС НТП № на имот Площ дка 
1 Кършията 1954/20.03.2008г. лозе 004074 1,131 
2 Кършията 1955/20.03.2008г. лозе 004075 0,748 
3 Кършията  1956/20.03.2008г. лозе 004076 0,388 
4 Кършията  1957/20.03.2008г. лозе 004077 0,717 
5  Кършията  1958/20.03.2008г. лозе 004083 1,252 
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6 Кършията  1959/20.03.2008г. лозе 004084 0,822 
7 Кършията  1960/20.03.2008г. лозе 004085 0,848 
8 Кършията  1961/20.03.2008г. лозе 004086 0,376 
9 Кършията  1963/20.03.2008г. лозе 004096 0,972 
10 Кършията  1964/20.03.2008г. лозе 004099 0,446 
11 Кършията  1965/20.03.2008г. лозе 004100 0,483 
12 Кършията 1966/20.03.2008г. лозе 004105 1,103 
13 Кършията 1967/20.03.2008г. лозе 004110 0,966 
14 Кършията 1968/20.03.2008г. лозе 004111 0,583 
15 Кършията 1969/20.03.2008г. лозе 004112 1,005 
16 Кършията 1970/20.03.2008г. лозе 004123 0,582 
17 Кършията 1972/20.03.2008г. лозе 004125 1,217 
18   Кършията  1977/20.03.2008г. лозе 004131 0,786 
19 Кършията 1981/20.03.2008г. лозе 004145 0,625 
20 Кършията 1983/20.03.2008г. лозе 004147 0,504 
21 Кършията 1984/20.03.2008г. лозе 004148 0,479 
22 Кършията 1985/20.03.2008г. лозе 004149 0,571 
23 Кършията 1986/20.03.2008г. лозе 004150 0,537 
24 Кършията 1987/20.03.2008г. лозе 004151 0,435 
25 Кършията 1988/20.03.2008г. лозе 004153 0,743 
26 Кършията 1989/20.03.2008г. лозе 004154 0,313 
27 Кършията 1992/20.03.2008г. лозе 004157 0,527 
28 Кършията 1993/20.03.2008г. лозе 004158 0,752 
 29 Кършията  1994/20.03.2008г. лозе 004159 0,492 
30 Кършията 1995/20.03.2008г. лозе 004165 0,878 
31 Кършията 1996/20.03.2008г. лозе 004166 1,134 
32 Кършията 1997/20.03.2008г. лозе 004167 0,401 
33 Кършията 1998/20.03.2008г. лозе 004168 0,404 
34 Кършията 1999/20.03.2008г. лозе 004169 0,903 
35 Кършията 2000/20.03.2008г. лозе 004171 0,733 
36 Кършията 2001/20.03.2008г. лозе 004174 0,802 
37 Кършията 2002/20.03.2008г. лозе 004178 1,008 
38 Кършията 2003/20.03.2008г. лозе 004179 0,592 
39 Кършията 2004/20.03.2008г. лозе 004180 0,465 
40 Кършията 2005/20.03.2008г. лозе 004181 1,377 
41 Кършията 2006/20.03.2008г. лозе 004182 0,901 
42 Кършията 2007/20.03.2008г. лозе 004187 0,917 
43 Кършията 2008/20.03.2008г. лозе 004193 1,088 
44 Кършията 2009/20.03.2008г. лозе 004195 1,007 
45 Кършията 2010/20.03.2008г. лозе 004196 0,700 
46 Кършията 2011/20.03.2008г. лозе 004197 0,299 

          
47 Кършията 3285/15.04.2009г. нива 127911 2,354 
48 Коджа Къшла 3484/17.04.2009г. лозе 008067 1,060 
49 Коджа Къшла   3487/17.04.2009г. нива  008080                                         0,980  
50 Мезар Къшла 3287/15.04.2009г. нива 149365 1,096 
51 Черкезлик 3293/15.04.2009г. нива 009124 0,776 
52 Черкезлик 3294/15.04.2009г. нива  009125 0,467 
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53 Черкезлик 3295/15.04.2009г. нива 009126 0,826 
54 Черкезлик 3296/15.04.2009г. нива 009127 0,507 
55 Черкезлик 3300/15.04.2009г. изост.нива  009104 0,244 
56 Черкезлик 3301/15.04.2009г. нива 009105 0,542 
57 Черкезлик 3302/15.04.2009г. нива 009106 0,895 
58 Черкезлик 3304/15.04.2009г. изост.нива  009108 2,438 
59 Черкезлик 3305/15.04.2009г. нива 009109 1,094 
60 Черкезлик 3306/15.04.2009г. нива 009110 0,724 
61 Черкезлик 3307/15.04.2009г. лозе 009111 1,048 
62 Черкезлик 3308/15.04.2009г. лозе 009112 0,921 
63 Черкезлик 3312/15.04.2009г. лозе 009054 1,506 
64 Черкезлик 3313/15.04.2009г. лозе 009055 0,651 
65 Черкезлик 3314/15.04.2009г. лозе 009056 1,464 
66 Черкезлик 3315/15.04.2009г. лозе 009057 0,393 
67 Черкезлик 3316/15.04.2009г. изост.нива 009058 1,316 
68 Черкезлик 3317/15.04.2009г. лозе 009059 0,654 
69 Черкезлик 3318/15.04.2009г. нива 009060 0,529 
70 Черкезлик 3319/15.04.2009г. изост.нива 009061 0,333 
71 Черкезлик 3320/15.04.2009г. лозе 009062 0,284 
72 Черкезлик 3321/15.04.2009г. изост.нива 009064 0,555 
73 Черкезлик 3322/15.04.2009г. лозе 009065 0,603 
74 Черкезлик 3323/15.04.2009г. изост.нива 009066 1,997 
75 Черкезлик 3324/15.04.2009г. изост.нива 009068 0,392 
76 Черкезлик 3325/15.04.2009г. нива 009069 0,498 
77 Черкезлик 3326/15.04.2009г. нива 009071 1,940 
78 Черкезлик 3327/15.04.2009г. нива 009072 0,944 
79 Черкезлик 3328/15.04.2009г. лозе 009073 1,523 
80 Черкезлик 3329/15.04.2009г. лозе 009074 1,107 
81 Черкезлик 3330/15.04.2009г. лозе 009075 0,334 
82 Черкезлик 3331/15.04.2009г. изост.нива 009076 0,778 
83 Черкезлик 3332/15.04.2009г. изост.нива 009078 0,950 
84 Черкезлик 3333/15.04.2009г. нива 009079 1,091 
85 Черкезлик 3334/15.04.2009г. нива 009080 1,431 
86 Черкезлик 3335/15.04.2009г. нива 009081 1,053 
87 Черкезлик 3336/15.04.2009г. нива 009082 1,214 
88 Черкезлик 3337/15.04.2009г. лозе 009083 0,904 
89 Черкезлик 3338/15.04.2009г. лозе 009084 0,635 
90 Черкезлик 3339/15.04.2009г. лозе 009085 0,387 
91 Черкезлик 3340/15.04.2009г. лозе 009086 0,642 
92 Черкезлик 3341/15.04.2009г. лозе 009087 1,431 
93 Черкезлик 3342/15.04.2009г. изост.нива 009088 0,996 
94 Черкезлик 3343/15.04.2009г. нива 009089 1,713 
95 Черкезлик 3344/15.04.2009г. изост.нива 009090 1,683 
96 Черкезлик 3345/15.04.2009г. нива 009091 0,456 
97 Черкезлик 3346/15.04.2009г. лозе 009092 0,252 
98 Черкезлик 3347/15.04.2009г. нива 009093 0,413 
99 Черкезлик 3349/15.04.2009г. нива 009097 2,110 
100 Черкезлик 3351/15.04.2009г. изост.нива 009099 0,648 
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101 Черкезлик 3352/15.04.2009г. лозе 009100 0,995 
102 Черкезлик 3353/15.04.2009г. нива 009101 1,659 
103 Черкезлик 3354/15.04.2009г. нива 009102 2,139 
104 Черкезлик 3355/16.04.2009г. лозе 009051 1,475 
105 Черкезлик 3356/16.04.2009г. лозе 009048 0,768 
106 Черкезлик 3357/16.04.2009г. нива 009001 0,853 
107 Черкезлик 3358/16.04.2009г. лозе 009002 0,613 
108 Черкезлик 3359/16.04.2009г. лозе 009003 0,603 
109 Черкезлик 5663/05.12.2013г. изост.нива 009015 1,484 
110 Черкезлик 3371/16.04.2009г. лозе 009017 0,973 
111 Черкезлик 3393/17.04.2009г. лозе 009047 0,774 
112 Коджа Къшла 3394/17.04.2009г. нива 008009 0,510 
113 Мезар Къшла 5673/05.12.2013г. нива 149373 2,371 
114 Мезар Къшла 3948/01.06.2009г. нива 149382 0,629 
115 Пунар 

Екинлик 3953/02.06.2009г. нива 154564 0,167 
116 Коджа Къшла 3957/02.06.2009г. нива 156190 1,030 
117 Черкезлик 3958/02.06.2009г. лозе 009135 0,578 
118 Черкезлик 3959/02.06.2009г. нива 009131 0,355 
119 Коджа Къшла 3965/02.06.2009г. нива 008016 1,953 
120 Черкезлик 3972/02.06.2009г. нива 127905 0,184 
121 Коджа Къшла 3973/02.06.2009г. изост.нива 008116 0,206 
122 Карасан 4137/20.07.2009г. нива 035095 2,976 
123 Коджа Къшла 4410/24.09.2009г. лозе 008065 0,963 
124 Занач 1221/28.07.2003г. нива 018101 2,999 
125 Коджа Къшла 3468/16.01.2012г. Изост.нива 008115 2,748 
126 Черкезлик 3284/15.04.2009г. нива 126925 0,279 

    ОБЩО: 116,33 
 
 

 
 
  
 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Диана Малчева – Управител, и Джанан Родоплу – 
Прокурист на  ЕООД «Общинска аптека» Исперих. 
 Относно: Годишен финансов отчет на ЕООД « Общинска аптека» Исперих за 
2015 г. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Малчева. 
 
 Диана Малчева – Управител на  ЕООД «Общинска аптека» Исперих. 

В съответствие с чл.147, ал. 2 от ТЗ, едноличният собственик на капитала, 
решава въпросите от компетентността на общото събрание. В тази връзка , предлагаме 
Общинският съвет да разгледа и приеме на свое заседание Годишния финансов отчет за 
2015 г. на ЕООД „Общинска аптека” Исперих . 
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ЕООД ”Общинска аптека”  Исперих е общинска фирма, която съществува на 
пазара вече 20 години , учредена с решение на ОбС  като  юридическо лице със 
самостоятелен баланс , с основна дейност –продажба на лекарствени продукти по 
лекарско и без лекарско предписание, козметика, билки и медицински изделия. 

 През отчетния период фирмата  се  представлява от управител Диана Малчева и 
прокурист  Джанан Родоплу. 

 ЕООД ”Общинска аптека „Исперих”  функционира с два обекта: „Аптека ” ,  
находяща се на територията на болница Исперих и „Дрогерия”, находяща се на 
територията общински пазар Исперих. 

 
Уважаеми съветници, 
 
Фирмата   приключи предходния финансов отчетен период за 2014 година с 

печалба в размер на 11 557.29 лева, разпределена както следва : 
3922.74 лева – покриване на загуби от миналата 2013 година 
7634.55 лева – отнесени към резерва на дружеството.  През 2015 година 

Дружеството продължи практиката си с  подробни анализи  и  маркетингови 
проучвания с цел да се предлагат допълнителни услуги и медикаменти и е в преговори 
с дистрибутори и фирми за предлагане на медицински пособия , изделия и  услуги с 
добавена стойност ,  като ръководството се ангажира да  продължи традицията да 
информира своевременно ОбС, като принципал за всички предприети действия .  

Бяха направени редица анализи, разработени планове. Насочихме се към 
доставяне на  лекарствени средства на клиентите ни  , извън традиционно търсените и 
предлаганите в рамките на не по вече от 3-4 часа. Цените  на лекарствените средства , с 
които работим са съобразени с нормативните изисквания и най вече с 
платежоспособността на хората, като не допускаме цени с максимално утвърдените 
нормативни надценки. 

В  бизнес плана си за 2015 година   , за гарантиране на  положителни финансови резултати  
ЕООД  „Общинска аптека „ Исперих  дружеството си постави следните основни  цели : 

 
Утвърждаване на финансовата стабилност на фирмата и гарантиране на  твърди 
финансови постъпления; 
 
Увеличаването на печалбите през следващите години и запазване трайно на 
положителните финансови тенденции; 
 
Увеличаване на  финансовите потоци от предлагане на по голямо разнообразие от стоки и 
увеличаване на потока от потребители;  
 
Запазване на добрия имидж на дружеството, гарантиран от експедитивното и 
компетентно  обслужване на населението и големия  асортимент на предлаганите 
лекарства и продукти . 

 
Считаме, че финансовите показатели за 2015 година са доказателство, че в 

основни линии, заложените в бизнес плана на дружеството цели са постигнати. 
През отчетния период  бяха подобрени показателите „Реализиран оборот от РЗОК и 
КСУДС”. През 2014 година същите показатели  сочеха отрицателни показатели / за 
оборот от РЗОК  (-) 20850 лева, а за оборот от КСУДС(-) 1208 лева. Запазва се обаче 
тенденцията за намаляване на оборот от традиционен наш потребител „Дом 
Лудогорие”,въпреки малкия размер на приходите, които генерираме от него. 
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Фирмата е увеличила оборота си с 227 605  лева  , основно  от  продажби на 
населението – от директни продажби и чрез РЗОК .  
Това беше и основната насока , в която е работил колектива , максимално отворени към 
хората, за да устоим на високата конкуренция в общината.  

Като общинска фирма, основно със социална насоченост, търговските 
отстъпките , които са направени за населението са в размер на 10 652 лева, спрямо 
7 332  лева за отчетната 2014 г. , което е увеличение с 3320лева  

ЕООД „Общинска аптека „Исперих  приключи  
 финансовата  2015  година  както следва: 

показател лева 
Счетоводна печалба 18 600,36 
След преобразуване –  
Облагаема печалба 

25 066,99 

Данък пърху печалбата  2 506,70                               10%         
Остатъчна печалба 16 093,66 

  
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС 
Исперих, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала 
на търговското дружество  да вземе следното РЕШЕНИЕ : 

 
Приема  финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 2015 

година , като  печалбата  в размер на 16 093,66 лева бъде отнесена към резерва на 
дружеството. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-жо Малчева. 
Моля, становището на председателите на постоянните комисии по „ Финанси  и 

бюджет” като водеща и ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” като 
участваща. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 
 

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

 На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих. 

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

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 
16.05.2016 г. от 16.00 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 7 7 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. 
 Благодаря. 
 Желаещи да вземат отношение по докладната. 
 Няма. 
 Преминаваме към гласуване на проекто решенията. 
    
 
        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 28 28 0 0 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
№ 131 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме Общински съвет  Исперих, в 
качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на 
търговското дружество   
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема  финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих 
за 2015 година. 

2. Печалбата  в размер на 16 093,66 лева бъде отнесена към резерва на 
дружеството. 

 
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 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на  « МБАЛ – 
Исперих» ЕООД. 

              Относно:  Приемане годишния  финансов  отчет на  дружеството за 2015 г. 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Поради отсъствие на д-р Абдулах Заргар ще докладва главния счетоводител  
г-н Дурмушали. 
 Заповядайте. 
 
 Метин Дурмушали – главен счетоводител на « МБАЛ – Исперих» ЕООД. 
 Уважаеми общински съветници, 
  Съгласно изготвен Отчет за приходите и разходите (ОПР) към 31.12.2015 г., 
отрицателният счетоводен резултат в размер на - 52 хил. лв. е формиран от разликата 
между реализираните приходи в размер на 2 772 хил. лв. и 2 824 хил. лв. раходи. 
Отрицателният финансов резултат е в следствие на незаплатената надлимитна дейност 
от страна на РЗОК- Разград в размер на 105 хил. лв., като се има предвид, че за 
извършване на тази дейност са направени съответните разходи /медикаменти, 
консумативи, възнаграждения на персонала и др./, реализираната загуба не отразява 
реалния резултат на дружеството. Реалният резултат би бил счетоводна печалба в 
размер на 53 хил. лв. /105 хил. лв.  -  52 хил. лв./. 
 
           С цел преодоляване на потенциалния риск от възникване  на затруднения  от 
забавени плащания, с оглед лимитираното заплащане за извършена дейност по 
клинични пътеки,  „МБАЛ- Исперих” предоговори ползваната кредитна линия в размер 
на 150 хил. лв.  при  условия на револвиране. Към 31.12.2015 г. дружеството няма 
задължения по банкови заеми.  
           През 2015 г. между Министерство на Здравеопазването и  лечебното заведение се 
сключи договор за субсидиране на лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни 
райони в размер на 102 696 лв. Субсидията е намалена с 28 003 лв. спрямо миналата 
година. /За 2014 г. -130 699 лв./Към 31.12.2015 г. сумата е изцяло преведена от 
Министерството. За 2016 г. субсидията по същата методика е в размер на 105 949 лв. 
          През 2015 г. лечебното заведение продължава да се финансира от Агенцията по 
заетостта, чрез ДБТ- Испирих по 5 програми за заетост: 
- „ПОЗПБЛ”- 5 санитари; 
-„Младежка заетост”- 3 болногледачи; 
- „Подкрепа за заетост”- 5 хигиенисти и 3 техн секретари 
- „Поскрепа за заетост”- 1 хигиенист и 1 дезинфектант 
- „По- близо до работа” – 4 служители 
          Агенцията по заетостта възстановява извършените разходи за заплати и 
осигуровки. От петте програми са реализирани приходи в размер на 42 хил. лв. 
          През отчетната 2015 г. Община Исперих реализира проект „Подобряване 
възможностите за долекуване на населението на Община Исперих чрез модернизизация 
на „МБАЛ- Исперих”. По този порект лечебното заведение се сдоби със съвременна 
апаратура за 1 063 хил. лв. и СМР на стойност 614 хил. лв. Със стойността на 
реализирания проект              /1 677 хил. лв/ е увеличен основния капитал на 
дружеството от 296 хил. лв на 1 973 хил. лв. 
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          Съгласно изготвения Счетоводен баланс, общо активите на дружеството са 3 008 
хил. лв., от които 2 340 хил. лв. са ДМА, 10 хил. лв отсрочени данъци, 99 хил. лв. 
материални запаси, 224 хил.лв. вземания и парични средства в размер на 335 хил. лв.  
         Задълженията на лечебното заведение са  в размер на 332 хил. лв., които са изцяло 
краткосрочни със следната структура:  
 
- Задължения към доставчици- 76 хил. лв. 
         в т. ч. доставчици на медикаменти и мед. консумативи- 68  хил. лв. 
 
-Задължения към персонала- 184 хил. лв., представляващи заплати за м.12.2015 г., 
които са изплатени м.01.2016 г. и неизползвани отпуски; 
 
- Осигуровки и данък общ доход, свързани със заплати на персонала-            67 хил. лв., 
които са платени м.01.2016 г. 
 
- Други задължения под формата на гаранции по сключени договори и други- 5 хил. 
лв.; 
Към 31.12.015 г. дружеството няма задължения към НАП. 
 Във връзка с горепосоченото, предлагам Общинският съвет да вземе   следните 
решения: 

 
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД  за 2015 година. 
2. Текущата загуба в размер на 51 661,08 лв. да бъде отнесена в  непокрита загуба от 

минали години. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Имате ли въпроси, предложения, становища по докладната. 
 Заповядайте г-н Нурула. 
 
 Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ» 
 В гласуването на решенията по тази докладна записка няма да участва 
общинския съветник Гюнел Мюсреф, поради наличие на конфликт на интереси. Същия 
има подадена декларация по чл. 12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Други желаещи да вземат отношение. 
 Няма. 
 Моля, председателите на ПК по « Финансии и бюджет» и ПК по « Стопански 
дейности и европейско развитие» да изкажат становището на комисиите. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е водеща. 
 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии бюджет». 
 На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 16.05.2016 г. от 15.00 
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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих. 

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

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 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. 
 Благодаря. 
 Преминаваме към гласуване на проекто решенията. 
    
        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 28 27 0 0 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
№ 132 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД  за 2015 година. 
 

2. Текущата загуба в размер на 51 661,08 лв. да бъде отнесена в  непокрита загуба от 
минали години. 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 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 Административнопроцесуалния 
кодекс. 
 
 
 
 
 
 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Юмер. 
 
 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми общински съветници, 
 Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените имоти - 
публична общинска собственост, задължително се застраховат, а съгласно ал. 2 от 
същия член на закона Общинският съвет определя имотите – частна общинска 
собственост, извън тези по ал. 1, които също могат да бъдат застраховани. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да вземе 
следните 
     Р Е Ш Е Н И Я :    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 
имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, 
неразделна част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, 
буря, ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо 
съединение, смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и 
злоумишлени действия на трети лица и други природни бедствия.   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 
ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  

на настоящото решение.         
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-жо Юмер. 
 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 
 Заповядайте г-н Сюлейман, Вашата комисия е водеща. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии бюджет». 
 На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих. 

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

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 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. 
 Благодаря. 
 Имате ли въпроси, предложения, становища към  вносителя на докладната. 
 Няма. 
 Преминаваме към гласуване на проекто решенията. Гласуването е поименно. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 
редовно заседание на  19.05.2016г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
 
 Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 
№          

              Име, презиме, фамилия 
Начин на гласуване 
 
„за”       „ против”      „въздържал се” 
 

  
 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 
 2. Айдън Исмаил Хюсеин За   П 
 3. Айше Мехмед Саар За   П 
 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 
 5. Бейти Кямил Руфад За    П  
 6. Бехчет Руфад Сюлейман За   П 
 7. Бюлент Кемал Хасан За   П 
 8. Венелин Данчев Вутов За   П 
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 9. Венцислав  Величков Тодоров За    П  
10. Гюнел Адем Мюсреф За   П 
11 Даниел Димитров Йорданов За   П 
12. Даринка Петрова 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 Мехмед За   П 
21. Ридван Хабил Джелил За   П 
22. Росица Цветанова Митева За   П 
23. Сали Сали Мехмед     
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 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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 133 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 
имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, 
неразделна част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, 
буря, ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо 
съединение, смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и 
злоумишлени действия на трети лица и други природни бедствия.   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 
ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  

на настоящото решение.         
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IІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.   

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

пред Административен съд -  Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
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            Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 
№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 
1. 5331/27.02.2013г Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 3 557 

кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построена сграда с площ 492 кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” 

2. 5623/20.11.2013г. Застроен имот № 03472.40.90  с площ 4 114 
кв.м., отреден за  ЗА ОБЕКТ КОМПЛЕКС ЗА 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО   ведно с 
построените  3 сгради с обща площ 375 кв.м.   

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 13 

3. 4527/05.02.2010г. Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 746 
кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 
построените в него 4 броя сгради с обща площ 
148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

4. 5682/03.01.2014г УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 кв.м., 
отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА с  построена в 
имота сграда с обща застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

5. 5632/25.11.2013г. УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., отреден 
за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 
ДОМ, ведно с построена в имота 3 сгради с 
обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

6. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 
кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 
ведно с построената в имота сграда с площ 400 
кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” 

7. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 
кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 
построената в имота сграда с площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

8. 5805/08.10.2014г. Поземлен имот № 10015.111.446 с площ 3 162 
кв.м., отреден за СГРАДА ЗА КУЛТУРА, 
ведно с построената сграда с обща площ 463 

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ № 6 
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кв.м. 
9. 5961/8.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построените в него 3 сгради с обща площ 294 
кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

10. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 
кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 
построените в него 3 сгради с обща площ 186 
кв.м.  

с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 

11. 4682/10.05.2013г. Поземлен имот №15953.65.528 с площ 7 625 
кв.м., отреден за КОМПЛЕКС ЗА КУЛТУРА 
И ИЗКУСТВО,  ведно с построените в него 2 
сгради с обща площ 495 кв.м.  

с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 

12. 5333/27.02.2013г. Поземлен имот 24150.501.132 с площ 909 кв.м. 
отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с   
построената в имота сграда с площ 341 кв.м.  

с. Духовец ул.”Димитър Бахнев”  
№  10 

13. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 
кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 
ведно с построените в него 2 сгради с обща 
площ 438 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

14. 5285/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 
трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 
застроена площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен” 

15. 5437/24.04.2013г. УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 
отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 
ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА ведно с 
построената в него комбинирана сграда със 
застроена площ 415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие” 

16. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 
отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построените в него 2 сгради  с обща площ 
308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 
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17. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 
отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построената в него сграда с площ 577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

18. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 
отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 
него сграда  с  площ  228,95 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

19. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 
отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 
с построената в имота сграда  с площ 317,97 
кв.м.   

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 

20.  5628/22.11.2013г. Имот №1.340 за който е отреден УПИ II в 
квартал 21 с обща площ на имота 3,424 кв.м. 
отреден за СГРАДА ЗА КУЛТУРА И 
ИЗКУСТВО ведно с построената в имота 
сграда с площ 390 кв.м    

с. Йонково  ул. „Васил Тинчев”57 

21. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 
отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построената в него сграда с площ 192 кв.м.   

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 

22. 6062/17.03.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 
за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 
ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 
сгради с обща площ 291 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

23. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 
застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 
застроена площ 40,03 кв.м., общи части 22,37 
кв.м. и дворно място 865 кв.м. в поземлен 
имот № 37010.90.360 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух’’ № 43  

24. 5188/12.11.2012г. Поземлен имот № 37010.90.487 с площ 7 933 
кв.м., отреден за КУЛТУРЕН ДОМ, ведно с 
построените в имота 3 сгради с обща площ 570 
кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 36 
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25.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 
кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  ведно с 
построените в него 4 сгради с обща площ 460 
кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

26. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 
кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 
ДОМ, ведно с построената в него сграда с 
площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

27. 419/16.01.2013г. Поземлен имот I квартал 13 с площ 14 750 
кв.м., отреден за КУЛТУРЕН ДОМ, ведно с 
построената в него сграда с площ 430 кв.м. 

с. Конево ул. ,,Баба Парашкева’’ 

 28. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 
отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построената в него сграда с площ 300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

29. 512/02.07.2002г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  
КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 
построената в него сграда с  площ 144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

30. 1166/11.07.2003г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 
отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 
него сграда с площ 315 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 

 31. 5797/01.10.2014г. УПИ VIII-298 в квартал 34 с площ 2 730 кв.м., 
отреден  за ДОМ НА КУЛТУРАТА, ведно с 
построената в него сграда площ 558 кв.м.  

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” № 26 

 32. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 
трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 
застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” 

 33. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 
кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 
46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от първи 
етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с начин на 
трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’ 
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 34. 5626/20.11.2013г. Застроен имот № 46913.120.320 с площ 5 201 
кв.м., отреден за СГРАДА ЗА КУЛТУРА И 
ИЗКУСТВО, ведно с построена сграда с площ 
342 кв.м. 

с. Малък Поровец ул. ”Васил Левски” № 6  

35. 5590/03.10.2013г. УПИ I-205 в квартал 78 с площ 5 331 кв.м., 
отреден за ЧИТАЛИЩЕ, ведно с построената 
в него сграда с площ 384 кв.м.  

с. Подайва ул. ”9-ти септември“ № 30 

36. 665/18.09.2002г. Масивна сграда с площ 684 кв.м. отредена за 
ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ 

37. 5165/10.07.2012г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 
за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 
сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  
№ 42 

 38. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 
КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 
ведно с построената в него сграда с  площ 284 
кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 39. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 
отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построените в имота 2 сгради с обща площ 223 
кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа” 

 40. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 
кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 
ведно с построените в него 2 сгради с обща 
площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 
Стамболийски” 

 41. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 
кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 
ДОМ,ведно с построената в него сграда с 
площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

 42. 5711/14.03.2014г. Поземлен имот № 61875.33.148 с площ 3 850 
кв.м, отреден за ЧИТАЛИЩЕ, ведно с 
построените в него 2 сгради с обща площ 689 
кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Райна Княгиня’’ № 2 
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 43. 5630/22.11.2013г. Комбинирана сграда с площ 455 кв.м. отреден 
за ЧИТАЛИЩЕ 

с. Старо селище ул. „Христо Ботев” 6 

44. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 
отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 
ведно с построената в него сграда с площ 123 
кв.м. 

с. Старо селище ул. ,,Никола Й. Вапцаров’’ 

45. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 
отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построената в него сграда с площ 604 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 

46.  5172/24.09.2012г. Сграда № 65650.35.164.1 с площ 580 кв.м. , 
отредена за КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 

 47. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 
кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА , ведно с построените в него 5 сгради 
с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация” 

 48. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 
кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 
построените в него 2 сгради с обща площ 
1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

 49. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 
обществена сграда с начин на трайно 
предназначение  Културен център, поща и 
магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

 50. 5435/24.04.2013г. УПИ Пл. №  95 в квартал 15 с площ 1 847 
кв.м., отреден за ЧИТАЛИЩЕ, ведно с 
построената в него   сграда със застроена 
площ 374 кв.м.  

с. Тодорово  ул. ”Васил Левски” 

51. 998/10.03.2003г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 
кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 
построената в него сграда с площ 127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски” 
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 52. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 
отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построената в него сграда с площ  246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” 

 53. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 
кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 
построените в него 3 сгради с обща площ 144 
кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов” 

 54. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 
кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 
ведно с построената в него сграда с площ  315 
кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 

 55. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 
сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 
отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 
БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

56. 5260/18.02.2013г. УПИ ХІІІ в кв.135 с площ 3 354 кв.м, отреден 
за КУЛТУРЕН ДОМ, ведно с построената в 
него  сграда с площ 2106 кв.м.   

гр. Исперих ул. ,,В. Левски” № 71 

57. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 
кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 
построените в него 4 сгради с обща площ 268 
кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

58. 5685/07.01.2014г. УПИ VІІ-1117 в кв.92  с площ 9 791 кв.м , 
отреден за ДЕТСКИ ЯСЛИ,  ведно с 
построените 3 сгради с обща площ 1080 кв.м     

гр. Исперих ул. ”Иван Кръстев” № 4 

59. 88/20.03.2002г. УПИ ІІ в квартал 112 с площ 4 689 кв.м 
отреден за ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ведно с 
построената  сграда с  площ 572 кв.м     

гр.Исперих ул. „Цар Освободител” 

60. 91/25.03.2002г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 
отреден за ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ 
ЦЕНТЪР, ведно с построената  сграда с  площ 
435 кв.м     

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 
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           Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 
 
№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 
1. 92/19.03.2002год. УПИ VII в квартал 29, с площ 1 006кв.м.,ведно 

с построената в имота сграда с  начин на 
трайно предназначение ЗА ОБЩИНА, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И МАГАЗИНИ с площ 
584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 
 

2. 5588/29.08.2013г. УПИ II- 1978 в квартал 56 с площ 1189кв.м.    
ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда ОБЩЕЖИТИЕ със застроена площ 516 
кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 
 

3. 1175/14.07.2003г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 
отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

4. 82/19.03.2002г. УПИ III в квартал 34 с площ 586 кв.м ,отреден 
за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 
ведно с построената в него сграда с площ 196 

кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

5. 1624/24.07.2006г.  УПИ Х-523 в квартал 185 с площ 1163 кв.м 
отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

6. 5078/14.02.2012г. УПИ  II в квартал 66 с площ 1 332 кв.м  
отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него сграда с площ 490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 
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 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 

Относно: Промяна вида на социалната услуга Дневен център за деца с 
увреждания гр. Исперих в Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Бейтула. 
 
 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 
 
 

Община Исперих реализира Проект „Интеграция на деца и младежи с 
увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Проектът беше изпълнен в 
съответствие с целите и приоритетите, залегнали в Национална стратегия „Визия за 
деинституционализацията на децата в Република България“ и План за действие 2010-
2025г. за изпълнение на стратегията. 

В рамките на проекта и на основание Заповед № 973/ 01.12.2014г. и Заповед № 
10/ 05.01.2015г. на кмета на община Исперих бяха разкрити Дневен център за деца с 
увреждания и Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания. 
Услугата ДЦДУ осигурява специализирана дневна, почасова и заместваща грижа за деца 
с увреждания, които се отглеждат в семейна среда или са настанени в ЦНСТДМУ. 
Услугата ЦНСТДМУ осигурява цялостна грижа за деца с увреждания, изведени от 
специализираните институции за деца, за които няма възможност за връщане в семейна 
среда и за младежи с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в 
семейството или да водят самостоятелен начин на живот. Към момента техния 
капацитет е съответно 30 и 14 потребители. 

Всички настанени в ЦНСТДМУ ползват услугата ДЦДУ. Тъй като на 
територията на община Исперих няма действащ Дневен център, който да обслужва 
пълнолетни лица с увреждания, 6 от живеещите в ЦНСТДМУ потребители, които са в 
младежка възраст, посещават ДЦДУ със заповед на Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Исперих. 

 
С писмо с Изх. № 9102/ 694 от 25.04.2016г. /Вх. № К-1980 от 03.05.2016г./ 

Изпълнителният директор на Агенция „Социално подпомагане“ ни информира, че 
предвид необходимостта от социалната услуга Дневен център за младежите от 
ЦНСТДМУ е целесъобразно Общинският съвет да инициира промяна на вида на 
услугата Дневен център за деца с увреждания в Дневен център за деца и/ или възрастни 
хора с увреждания. 

Съгласно чл.36в от Правилника за прилагане на закона за социално 
подпомагане, след мотивирано решение на общинския съвет по предложение на 
директора на регионалната дирекция за социално подпомагане, изпълнителният 
директор на агенцията разрешава промяната на вида на социалната услуга. Тъй като 
предложението за промяна задължително следва да бъде в съответствие с годишния 
план за развитие на социалните услуги на общината се налага да се актуализира приетия 
с Решение № 90 по Протокол 11/ 28.04.2016г. на Общински съвет – Исперих План за 
развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г.  
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Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 
следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Актуализира План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 
2017г. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 
социалните услуги в община Исперих за 2017г. на Изпълнителния директор 
на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално 
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане. 

 
 Предлагаме още едно решение в докладната 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Предлага промяна на вида на услугата Дневен център за деца с увреждания 
гр. Исперих в Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания с 
капацитет 30 потребители, считано от 01.07.2016г. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави решението на 
Общински съвет – Исперих на Изпълнителния директор на Агенция за 
социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално подпомагане в 
14-дневен срок от неговото приемане. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Моля, становището на председателя на ПК по « Социални дейности». 

 
 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 
здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на 
16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Уважаеми колеги имате ли въпроси към вносителя. 
 Няма. 
 Предлагам 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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 134 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Актуализира План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 
2017г. 

 
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 
социалните услуги в община Исперих за 2017г. на Изпълнителния директор на 
Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално 
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане. 
 
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. 
  
 Гласуваме следващото решение. 
 Заповядайте. 
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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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 135 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Предлага промяна на вида на услугата Дневен център за деца с увреждания 
гр. Исперих в Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания с 
капацитет 30 потребители, считано от 01.07.2016г. 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави решението на Общински 
съвет – Исперих на Изпълнителния директор на Агенция за социално 
подпомагане чрез Регионална дирекция социално подпомагане в 14-дневен срок 
от неговото приемане. 
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. 
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ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017г. 
 
 

№ Услуга Целеви групи Териториален 
обхват 

Капацитет Основни дейности – 
фокус на услугата 

Местоположение Статус 

1. Дом за деца лишени 
от родителска грижа 
„Лудогорие“/ДДЛРГ/ 
 

деца от 3 до 18 
годишна възраст 

национален 
 

18 грижа за деца, лишени 
от семейна среда и/или 
подкрепа на деца и 
родители за подобряване 
на връзките  между тях 
и за създаване на 
предпоставки за 
връщане в семейството; 
реинтеграция на детето 
в семейството; 
превенция на трайното 
изоставане 
 

сградата на 
ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 
гр. Исперих и 

КСУДС 
„Лудогорие” 
гр. Исперих 

 

налична 

2. Преходно жилище 
 

младежи, на които 
предстои 

напускане на 
институцията 
ДДЛРГ или 

резидентна услуга 

национален 12 подготовка на младе-
жите, напускащи инсти-
туцията ДДЛРГ за 
самостоятелен начин на 
живот 

сградата на 
ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 
гр. Исперих и 

КСУДС 
„Лудогорие” 
гр. Исперих 

 

налична 

3. Център за 
обществена 
подкрепа /ЦОП/ 
 

деца и семейства в 
риск, деца в риск 

от отпадане от 
училище, деца 
отпаднали от 

училище 

община 
Исперих 

40 консултации, превенция 
на изоставяне, приемна 
грижа, реинтеграция в 
семейството, превенция 
на отпадане от 
образователния процес, 

сградата на 
ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 
гр. Исперих и 

КСУДС 
„Лудогорие” 

налична 
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подкрепа на семейство-
то при отглеждане на 
детето, развиване на 
родителски капацитет, 
програми за репродук-
тивно и сексуално 
здраве 
 

гр. Исперих 
 

4. Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца/ 
младежи без 
увреждания 1 
/ЦНСТ 1/ 
 

деца от 3 до 18 
годишна възраст и 
младежи от 18 до 

29 години 
 
 
 
 

национален 12 социална услуга от 
резидентен тип, пред-
лагаща комплекс от 
дейности, които се 
предоставят в среда 
близка до семейната за 
пълноценното израства-
не и развитие на деца, 
лишени от родителска 
грижа, за които към 
момента на настанява-
нето в него са изчерпани 
възможностите за връ-
щане в биологичното 
семейство, настаняване 
при близки и роднини 
или приемно семейство, 
както и на младежи, за 
които не е възможно да 
бъдат подкрепени в 
семейството или да 
водят самостоятелен 
начин на живот 
 

сградата на 
ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 
гр. Исперих и 

КСУДС 
„Лудогорие” 
гр. Исперих 

 

налична 
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5. Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца/ 
младежи без 
увреждания 2 
/ЦНСТ 2/ 
 
 

деца от 3 до 18 
годишна възраст и 
младежи от 18 до 

29 години 
 
 
 
 

национален 12 социална услуга от 
резидентен тип, пред-
лагаща комплекс от 
дейности, които се 
предоставят в среда 
близка до семейната за 
пълноценното израства-
не и развитие на деца, 
лишени от родителска 
грижа, за които към 
момента на настанява-
нето в него са изчерпани 
възможностите за връ-
щане в биологичното 
семейство, настаняване 
при близки и роднини 
или приемно семейство, 
както и на младежи, за 
които не е възможно да 
бъдат подкрепени в 
семейството или да 
водят самостоятелен 
начин на живот 
 

сградата на 
ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 
гр. Исперих и 

КСУДС 
„Лудогорие” 
гр. Исперих 

 

налична 

6. Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца и 
младежи с 
увреждания 
/ЦНСТДМУ/ 

деца и младежи с 
увреждания 

национален 12 + 2 социална услуга от 
резидентен тип, 
предлагаща комплекс от 
дейности, които се 
предоставят в среда 
близка до семейната за 
пълноценното израства-
не и развитие на деца с 

сградата на 
ЦНСТДМУ 
гр. Исперих 

 

налична 
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увреждания, лишени от 
родителска грижа, за 
които към момента на 
настаняването в него са 
изчерпани възможности-
те за връщане в 
биологичното семей-
ство, настаняване при 
близки и роднини или 
приемно семейство, 
както и на младежи с 
увреждания, за които не 
е възможно да бъдат 
подкрепени в семей-
ството или да водят 
самостоятелен начин на 
живот 

7. Дневен център за 
деца и/ или 
възрастни хора с 
увреждания 
/ДЦДВХУ/ 
 

деца и младежи с 
увреждания от 
общността и 

потребители на 
ЦНСТДМУ 

национален 30 консултиране, дневна 
грижа, рехабилитация, 
психологическа подкре-
па, логопедична помощ, 
информиране и обуче-
ние, специализирани 
медицински грижи 

сградата на 
ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 
гр. Исперих и 

КСУДС 
„Лудогорие” 
гр. Исперих 

налична 

8. Домашен социален 
патронаж 
общинска дейност 

лица на/ над 
трудоспособна 
възраст; лица с 

трайно намалена 
работоспособност 

над 71% ЕР на 
ТЕЛК; деца до 
18г. с намалена 

община 
Исперих 

 

500 
 

доставяне на храна по 
домовете; поддържане 
хигиената в жилищните 
помещения; съдействие 
за изготвяне на доку-
менти за снабдяване с 
материали през отопли-
телния сезон; помощ 

сградата на 
Център за 

предоставяне на 
социални услуги 
за възрастни хора 

и хора с 
увреждания 

налична 
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възможност за 
социална 

адаптация, 
определена от 
РЕЛК/ ЦЕЛК 

при общуването и 
поддържане на социални 
контакти, занимания в 
дома и извън него; 
битови услуги и др. 
 

9. Обществена 
трапезария 
по проект 

лица и семейства 
с ниски доходи 

или липса на 
такива 

гр. Исперих 90 осигуряване на топъл 
обяд за крайно 
нуждаещи се 

сградата на 
Център за 

предоставяне на 
социални услуги 
за възрастни хора 

и хора с 
увреждания 

 

налична 
 

10. Услуга „Личен 
асистент” 
услуга в общността 
по НП „Асистенти за 
хора с увреждания” - 
Дейност „Личен 
асистент” 
с доставчик  
Дирекция ”Социално 
подпомагане” 

лица и деца с 
трайни 

увреждания, 
с тежки 

здравословни 
състояния, които 
не могат или са 

много затруднени 
да се обслужват 

сами 

община 
Исперих 

 

30 осигуряване на грижи в 
семейна среда на лица и 
деца, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си, предос-
тавяне на алтернативен 
избор за професионално 
развитие на семействата, 
в които има лице с 
трайно увреждане 

община Исперих налична към 
Д”СП” 

11. Услуга „Личен 
асистент и домашен 
помощник и 
необходимост от 
достъп до 
интегрирани услуги” 
услуга в общността 
по проект 

лица и деца с 
трайни 

увреждания, 
с тежки 

здравословни 
състояния, които 
не могат или са 

много затруднени 

община 
Исперих 

 

70 личен асистент: 
осигуряване на грижи в 
семейна среда на лица и 
деца, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си, предос-
тавяне на алтернативен 
избор за професионално 

община Исперих налична към 
Община 
Исперих 
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„Алтернатива за 
независим живот” по 
ОПРЧР 
с доставчик  
Община Исперих 
 

да се обслужват 
сами 

 
 

лица с частична 
или пълна 

невъзможност за 
самообслужване, 
и/или в риск от 

социална 
изолация 

 

развитие на семействата, 
в които има лице с 
трайно увреждане 
 
домашен помощник: 
приготвяне на храна; 
помощ при хранене; 
помощ за поддържане на 
личната хигиена; 
поддържане на 
хигиената в жилищните 
помещения обитавани от 
обгрижваните лица, 
пазаруване, извършване 
на плащания за битови 
услуги и др 
 

12. Услуга в домашна 
среда „личен 
асистент”  
услуга в общността 
по национална 
програма/ ОПРЧР 

лица и деца с 
трайни 

увреждания, 
с тежки 

здравословни 
състояния, които 
не могат или са 

много затруднени 
да се обслужват 

сами 

община 
Исперих 

 

150 
 

осигуряване на грижи в 
семейна среда на лица и 
деца, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си, предос-
тавяне на алтернативен 
избор за професионално 
развитие на семействата, 
в които има лице с 
трайно увреждане 
 

община Исперих 
 

за разкриване 
по проект 

13. Услуги в домашна 
среда „социален 
асистент/ домашен 
помощник” 

лица с частична 
или пълна 

невъзможност за 
самообслужване, 

община 
Исперих 

 

50 приготвяне на храна; 
помощ при хранене; 
помощ за поддържане на 
личната хигиена; 

община Исперих за разкриване 
по проект 
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услуга в общността 
по национална 
програма/ ОПРЧР 

и/или в риск от 
социална 
изолация 

 

поддържане на 
хигиената в жилищните 
помещения обитавани от 
обгрижваните лица, 
пазаруване, извършване 
на плащания за битови 
услуги и др. 

14. Център за временно 
настаняване 

лица без дом в 
неравностойно 

социално 
положение 

национален 
 

15 услуга от резидентен 
тип насочена към 
оказване на индиви-
дуална подкрепа, 
целяща ограничаването 
на социалната изолация, 
в която се намират 
лицата. Дейностите са 
насочени към създаване 
на условия за социални 
контакти, битово и 
трудово устройване 
  

община Исперих 
 

за разкриване 
по проект 

15. Център за 
настаняване от 
семеен тип за стари 
хора 

възрастни хора 
без увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, 
които създават условия 
за цялостно обслужване 
през деня, свързани с 
предоставяне на храна, 
задоволяване на 
ежедневните, здравните 
и рехабилитационни 
потребности, както и 
потребностите от орга-
низация на свободното 
време и личните контак-

сградата на 
закритото 

общежитие 
 

за разкриване 
по проект 
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ти на възрастни хора 
 

16. Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
възрастни хора с 
физически 
увреждания  

възрастни хора с 
физически 

увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, 
които създават условия 
за цялостно обслужване 
през деня, свързани с 
предоставяне на храна, 
задоволяване на 
ежедневните, здравните 
и рехабилитационни 
потребности, както и 
потребностите от 
организация на 
свободното време и 
личните контакти на 
възрастни хора с 
физически увреждания 
 

сградата на 
закритото 

общежитие 
 

за разкриване 
по проект 

17. Дневен център за 
възрастни хора с   
увреждания 

възрастни хора с 
увреждания от 
общността и 

потребители на 
ЦНСТ за стари 
хора и ЦНСТ за 
възрастни хора с 

физически 
увреждания 

 

община 
Исперих 

20 консултиране, дневна 
грижа, психологическа 
подкрепа, рехабилита-
ция и специализирани 
медицински грижи, 
организация на свобод-
ното време и личните 
контакти на възрастни 
хора с увреждания 
 

сградата на 
закритото 

общежитие 
 

за разкриване 
по проект 
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 

Относно: Създаване Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни” гр. 
Исперих /база 2/. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Бейтула. 
 
 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветгници, 

Детските кухни са организационно обособени структури, в които медицински и 
други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 месечна до 
тригодишна възраст. Те се регистрират съгласно Закона за храните. Устройството и 
дейността на детските кухни и здравните изисквания към тях са регламентирани в 
Наредба № 26 от 18.11.2008г. на Министерство на здравеопазването. Издръжката на 
създадените от общините детски кухни се финансира от общинския бюджет.  

С оглед броя на порциите храна, които се приготвят, детските кухни биват 
следните категории: 

1. комплекси за детско хранене с капацитет до 2 400 порции дневно, в които се 
приготвя рационално и диетично храна за деца от десетмесечна до тригодишна възраст 
и храна за децата в детски ясли и яслени групи в ОДЗ; 

2. детски кухни с капацитет до 900 порции дневно; 
3. детски кухни към детски ясли и яслени групи в ОДЗ с капацитет до 300 

порции дневно. 
Предвид предстоящото преструктуриране в предучилищното образование в 

община Исперих, включващо оптимизиране на мрежата от детски градини и отделяне на 
ОДЗ „Първи юни” като ЦДГ № 4 и ОДЗ с яслени групи и детска кухня, към момента 
най-подходящият вариант е разкриване на детска кухня към яслени групи в 
съществуващото ОДЗ с капацитет до 300 порции дневно.  

Детската кухня ще се помещава в специално преустроена за целта сграда към 
ОДЗ „Първи юни” /база 2/, находяща се на ул. „Иван Кръстев”  № 4 в гр. Исперих.  

Ръководител на детската кухня ще бъде директора на детското заведение, който 
ще контролира и ще отговаря за цялостната дейност, включително и за спазване на 
нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната за децата. 

Кухнята ще предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 
месечна до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка. Регистрацията на 
желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва чрез подаване на 
писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за хранителния 
режим и копие от удостоверенето за раждане на детето. При удовлетворяване на 
молбата ще се издава абонаментна карта, срещу която ще се закупуват купони по 
изготвен месечен график. Заявката за храна ще се прави ежедневно от абонатите чрез 
заверка на купоните. За получаването на детска храна от детска кухня родителите и 
настойниците ще заплащат такса в размер, определен от общинския съвет в 
съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

 
Предвид гореизложеното, с цел обезпечаване на необходимостта от детска кухня 

в гр. Исперих, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 
 

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

местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за 
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания 
към тях на Министерство на здравеопазването  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Създава Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни” гр. Исперих 
/база 2/ с капацитет до 300 порции дневно. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, предложения, становища от страна на общинските съветници. 
 Няма. 
 Моля, председателите на ПК по « Социални дейности и здравеопазване» като 
водеща и ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм» като участваща за 
становище. 
 Заповядайте г-н Мюсреф. 
 

Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 
здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на 
16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 
 
 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, 
спорти и туризъм». 
 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 
16.05.2016 г. от 17.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 

 58 



 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, колеги общински съветници 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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 136 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за 
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания 
към тях на Министерство на здравеопазването  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Създава Детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Първи юни” гр. Исперих 
/база 2/ с капацитет до 300 порции дневно. 

2. 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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 
Исперих. 

Относно: Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Бейтула. 
 
 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 
 

Домашен социален патронаж – Исперих е комплекс от социални услуги, 
предоставяни в общността, които обезпечават нуждата на социално уязвими лица да 
водят самостоятелен живот в обичайната си домашна среда. Дейността включва 
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доставка на храна до потребителя, поддържане на хигиена в жилището на обслужвания, 
съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства на хора с 
увреждания, помощ в поддържането на социални контакти, битови услуги (закупуване 
на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на консумираните 
електричество, вода, отопление и др. със средства на лицето). 

Към момента потребители на услугата са 120 лица от гр.Исперих, които отговарят на 
изискването да са: в пенсионна възраст; самотноживеещи, чието здравословното състояние не 
позволява сами да организират бита си; лица с намалена работоспособност над 71%. 

През годините Домашният социален патронаж е обслужвал потребители от гр.Исперих, 
с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Малък Поровец, с.Райнино, 
с.Свещари и с.Яким Груево, с което е достигнат капацитетът от 170 абонати. След 
направено проучване за нуждата от „Домашен социален патронаж” в населените места на 
община Исперих се установи, че жители на селата също желаят да бъдат ползватели на услугата. 
Общинска администрация Исперих има готовността да включи нови потребители още повече, че 
разполага с електромобил специализиран за разнос на храни, закупен с финансиране от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.  

В допълнение Ви информирам, че в базата на Домашният социален патронаж за 
поредна година се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” на 90 лица на 
месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и самотно живеещи, получаващи минимални пенсии (пенсии за 
осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани 
с трудова дейност). През 2015г. ДСП за първи път реализира дейностите по „Осигуряване на 
топъл обяд” с финансиране от Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 
2014-2020г. Очаква се проектът да продължи и през 2016г. С това се цели целогодишно 
осигуряване на най-уязвимите от общността.  

Обезпечаването на нуждата от услугите „Домашен социален патронаж”, 
„Обществена трапезария” и „Осигуряване на топъл обяд” налага увеличаване капацитета 
на ДСП – Исперих от 170 на 500 потребители, което е в съответствие с приетата от 
Общински съвет – Исперих Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 
2016-2020г. и Плана за развитие на социалните услуги за 2017г.  

 
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

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

местната администрация 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
1. Определя капацитет на Домашен социален патронаж – Исперих от 500 

потребители. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Докладната бе разгледана на заседание на ПК по « Социални дейности и 
здравеожпазване», като водеща  и ПК по « Финансии и бюджет», като участваща. 
 Заповядайте г-н Мюсреф да докладвате становището на Вашата комисия. 
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Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 
здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на 
16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе 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 16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси към вносителя. 
 Няма. 
 Моля, 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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 137 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Определя капацитет на Домашен социален патронаж – Исперих от 500 
потребители. 

2. 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 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Относно: Приемане на изменения в Приложение №1 - Тарифа за определяне на 
начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на 
общински недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Кмет. 
 
  Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

Възникнала е необходимост от приемане на промяна в Приложение №1 - Тарифа 
за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м 
реална площ на общински недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих. 

Мотивите за приемане на промените към горепосочената наредба са следните: 
Причината за внасяне на изменения в настоящата Тарифа е необходимостта от 

актуализирането и в съответствие с реалните цени на наемите към този момент. Също 
причина за внасяне на изменения са прекомерно завишените цени за някои наеми, 
както и необходимостта разпоредбите уреждащи цените на някои наеми да се уточнят. 
Конкретните ни предложения са както следва: 
- цените за помещения и терени за складове и спортни обекти да се намалят поради 
факта, че за тези видове дейности обектите са с големи квадратури и практически 
разходите за наем се оказват непосилни. 
- цените за офиси и административни дейности също предлагаме да се намалят за да 
бъдат събираеми. 
- цените за наем на помещения за лекарски, стоматологични и др.здравни дейности 
предлагаме да се увеличат, поради факта че прилагайки разпоредбите на чл.102, ал.3 от 
Закона за лечебните заведения според който наемателите заплащат 10% от наема 
определен по настоящата тарифа същите се оказват прекомерно ниски. 
- за прокарване на подземни проводи предлагаме цената да се промени съгласно 
дължината на проводите. 
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- наема на терени за поставяне на кафе – автомати и др. предлагаме да се увеличи, 
поради масовия интерес за поставянето на такива и различията от печалбата от тях и 
размера на наема. 
Основният мотив за промяна на наемните цени е поради факта, че същите не са 
актуализирани от 2009год. до сега, като през този период минималната работна заплата 
е увеличена 7 пъти. 

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между цените 
посочени в тарифата и реалните цени на наемите към този момент. Освен това с 
промяната на тарифата ще се предостави възможност на гражданите да заплащат 
реалната цена за ползваните площи. 

Изменението на тарифата не е свързано с изразходването на допълнителни 
финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 
човешки ресурси. 

  Очакваните резултати след изменение на  Приложение №1 - Тарифа за 
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м 
реална площ на общински недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

– актуални цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими 
имоти; 

– възможност на гражданите да заплащат реалната цена за ползваните площи; 

– увеличаване приходите от наеми на общински имоти. 

Предлаганите промени в  Приложение №1 - Тарифа за определяне на начални 
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински 
недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих са в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 
законодателство. 

Изготвеният проект за изменение е съобразен с изискванията на Българското 
законодателство. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът 
е публикуван на интернет страницата на Община Исперих и в изпълнение на чл. 76 и 
чл. 77 от АПК се проведе публично обсъждане.  
 Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет-Исперих да приеме 
следните:                                                                                                                                            

                                                   Р Е Ш Е Н И Я : 
На основание, чл. 21, ал. 1, т.7,  т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.2 и чл.28 

от ЗНА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, чл.8, ал.2 от Закона за общинската 
собственост 

              
                                                          Р Е Ш И: 
 

 I. Приема измененията в Приложение №1 - Тарифа за определяне на начални 
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински 
недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих 
  II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.       
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 
 Моля, председателите на постояните комисии по « Законост и общестгвен ред» 
като водеща и председателите на ПК по « Финансии и бюджет» и ПК по « Стопански 
дейности и европейско развитие» като участващи за становище. 
 Заповядайте г-жо Митева. 
 

 Росица Митева – Председател на ПК по «Законост и обществен ред». 
 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред ” проведено на 16.05.2016 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” 

7 6 6 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените промени. 
 
 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 16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 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 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените предложения за промени на заседанието на 
комисията. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Предложения, становища от страна на общинските съветници има ли? 
 Няма. 
 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 
 Заповядайте. 
 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  19.05.2016г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
 
  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Относно: Приемане на изменения в Приложение №1 - Тарифа за определяне на 
начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на 
общински недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 
Начин на гласуване 
 
„за”       „ против”      „въздържал се” 
 

  
 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 
 2. Айдън Исмаил Хюсеин За   П 
 3. Айше Мехмед Саар За   П 
 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 
 5. Бейти Кямил Руфад За    П  
 6. Бехчет Руфад Сюлейман 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 Петрова 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 Мехмед За   П 
21. Ридван Хабил Джелил За   П 
22. Росица Цветанова Митева За   П 
23. Сали Сали Мехмед     
24. Сибел Нермин Джелил За   П 
25. Синан Незир Нури За   П 
26. Турхан Исмаил Ибрям За    П  
27. Хамди Нурула Нурула За   П 
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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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 138 
На основание, чл. 21, ал. 1, т.7, т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.2 и чл.28 от 

ЗНА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, чл.8, ал.2 от Закона за общинската 
собственост 

              
                                                          Р Е Ш И: 
 

 I. Приема измененията в Приложение №1 - Тарифа за определяне на начални 
месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински 
недвижими имоти към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих 
  II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.       

IІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.   

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
    
 
 

Приложение №1 към Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

Т А Р И Ф А  
За определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м 

реална площ на общински недвижими имоти /цените са без ДДС 
№ Вид дейност помещения терени 
I. Търговска дейност I зона II зона села I зона II зона села 
1. Заведения за обществено 

хранене 
      

 Приета през 2009г. 5,00 4,00 3,00 2,00 1,50 1,00 
 Актуализация 2016г. 5,00 4,00 3,00 2,00 1,50 1,00 

2.   За продажба на  
хранителни и 

промишлени стоки 
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 Приета през 2009г. 4,50 3,50 2,00 1,50 1,00 0,50 
 Актуализация 2016г. 4,50 3,50 2,00 1,50 1,00 0,50 

3. Складове         
 Приета през 2009г. 3,00 2,50 2,00 1,20 1,00 0,80 
 Актуализация 2016г. 1,50 1,00 0,50 0,80 0,50 0,20 

II.   За услуги       
1. Ателиета за услуги             
 Приета през 2009г. 6,00 4,00 2,00 2,00 1,50 1,00 
  Актуализация 2016г. 6,00 4,00 2,00 2,00 1,50 1,00 

2. Пощенски услуги       
 Приета през 2009г. 6,00 5,00 5,00 2,00 1,50 1,00 
 Актуализация 2016г. 6,00 5,00 5,00 2,00 1,50 1,00 

3. За далекосъобщения       
 Приета през 2009г. 13,00 12,00 10,00 2,00 1,50 1,00 
 Актуализация 2016г. 13,00 12,00 10,00 2,00 1,50 1,00 

III. За други дейности       
1. Банки       
 Приета през 2009г. 30,00 25,00 20,00 10,00 8,00 5,00 
 Актуализация 2016г. 30,00 25,00 20,00 10,00 8,00 5,00 

2. Офиси и за админ. 
дейности 

      

 Приета през 2009г. 20,00 19,00 18,00 8,00 7,00 5,00 
 Актуализация 2016г. 3,00 1,50 0,80 2,00 1,50 1,00 

3. Клубове       
 Приета през 2009г. 1,50 1,20 1,00 1,00 0,80 0,50 
 Актуализация 2016г. 1,50 1,20 1,00 1,00 0,80 0,50 

4. Спортни обекти       
 Приета през 2009г. 3,00 2,00 1,00 2,00 1,50 1,00 
 Актуализация 2016г. 0,20 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 

5. Културни, социални и 
образователни 

дейности 

      

 Приета през 2009г. 3,00 2,00 1,00 2,00 1,50 1,00 
 Актуализация 2016г. 3,00 2,00 1,00 2,00 1,50 1,00 

6. Лекарски, 
стоматологични и 

др.здравни дейности 

      

 Приета през 2009г. 8,00 6,00 5,00 3,00 2,00 1,00 
 Актуализация 2016г. 20,00 15,00 5,00    

7. За други дейности       
 Приета през 2009г. 3,50 3,00 2,50 3,00 2,00 1,50 
 Актуализация 2016г. 3,50 3,00 2,50 3,00 2,00 1,50 

IV Помещения на 
Общински пазар 

      

 Приета през 2009г.   10,00     
 Актуализация 2016г.  10,00     

V Незастроени поземлени 
имоти  

Годишен наем в лв/дка   
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 Приета през 2009г. 60,00 36,00 24,00    
 Актуализация 2016г. 60,00 36,00 24,00    

VI Терени за ползване на 
техника и 

тех.съоръжения по 
време ва СМР. 

      

 Приета през 2009г.    5,00 3,00 2,00 
 Актуализация 2016г.    5,00 3,00 2,00 

VII За прокарване на 
подземни проводи  

Еднократно заплащане 
лв/линеен метър 

   

 Приета през 2009г.    20,00 15,00 10,00 
 Актуализация 2016г.       
 До 20 м    20,00 15,00 10,00 
 От 21 до 100 м     10,00 7,00 5,00 
 Над 100 м    5,00 3,00 1,50 

VIII Поставяне на автомати 
за кафе и др. 

      

 Приета през 2009г.       
 Актуализация 2016г.    40,00 35,00 15,00 

 
 
 
 
 
 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 169, ЕКАТТЕ 32 
874, местност  “Мезар Къшла ” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-.н Руфад. 
 
 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. № УТ-1850 /21.04.2016 год. за 
Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 169, ЕКАТТЕ 32 874, местност  
“Мезар Къшла” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на чл. 
109, ал. 1, т. 1 и 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 Общинския съвет да вземе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 
169, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Мезар Къшла” – землище гр. Исперих ,  общ. Исперих, 
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обл. Разград, 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 № 000 169, ЕКАТТЕ 
32 874, местност  “Мезар Къшла” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград, 
и одобряване на Задание 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Моля, становището на председателите на ПК по « Стопански дейности и 
европейско развитие», като водеща и ПК по « Законост и обществен ред», като 
участваща. 
 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 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените предложения за промени на заседанието на 
комисията. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. 
 

 Росица Митева – Председател на ПК по «Законост и обществен ред». 
 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред ” проведено на 16.05.2016 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” 

7 6 6 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените промени. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Предложения, становища от страна на общинските съветници има ли? 
 Няма. 
 Преминаваме към гласуване. 
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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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 139 
 
         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 
169, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Мезар Къшла” – землище гр. Исперих ,  общ. 
Исперих, обл. Разград, 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 № 000 169, ЕКАТТЕ 
32 874, местност  “Мезар Къшла” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. 
Разград, и одобряване на Задание 
          2. 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 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на поземлени имоти в землището на гр.Исперих от 
Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Руфад. 
 
 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя 
условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг 
или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.  
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 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от 
Наредба № 28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския 
поземлен фонд на Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих.   

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.24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 
Община Исперих с цел:  
- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд в землището на 

гр.Исперих с номера на имоти, местност, документ за собственост и площи за отдаване 
под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен търг с явно наддаване,както следва: 

  
№ Местност АОС № на имота НТП Площ/дка 
1. Карасан 4135/20.07.2009г. 035076 нива 4,000 
2. Карасан 4136/20.07.2009г. 035077 нива 7,840 
3. Пунар 

Екинлик 
4143/21.07.2009г., 033034 храсти 7,529 

4. Дере алан 1219/24.07.2003г. 039011 нива 23,433 
5. Пунар 

Екинлик 
1220/27.07.2003г. 032065 нива 5,242 

6. Коджа 
Екинлик 

5817/28.07.2003г. 029097 нива 5,000 

7. Пром.зона 6063/17.03.2016г. 32874.201.279 Произ.склад 17,453 
8. Пром.зона 6064/17.03.2016г. 32874.201.278 Произ.склад 29,665 
   ОБЩО:  100,16 

 
 
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и 

пет) лева на декар.   
 
III. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

търга  и сключи договори за наем.     
   

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. 
 Въпроси, предложения, становища по докладната записка имате ли? 
 Няма. 
 Моля, становището на председателя на ПК по « Стопански дейности и 
европейско развитие». 
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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 
16.05.2016 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 
на Общински съвет Исперих с направените предложения за промени на заседанието на 
комисията. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Преминаваме към гласуване на проекто решенията. Гласуването е поименнно. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 
редовно заседание на  19.05.2016г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
 
 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на поземлени имоти в землището на гр.Исперих от 
Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем. 
№          

              Име, презиме, фамилия 
Начин на гласуване 
 
„за”       „ против”      „въздържал се” 
 

  
 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 
 2. Айдън Исмаил Хюсеин За   П 
 3. Айше Мехмед Саар За   П 
 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 
 5. Бейти Кямил Руфад За    П  
 6. Бехчет Руфад Сюлейман 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 Петрова 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 Мехмед За   П 
21. Ридван Хабил Джелил За   П 
22. Росица Цветанова Митева За   П 
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23. Сали Сали Мехмед     
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 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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 140 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 
Община Исперих с цел:  
- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд в землището на 

гр.Исперих с номера на имоти, местност, документ за собственост и площи за отдаване 
под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен търг с явно наддаване,както следва: 

  
№ Местност АОС № на имота НТП Площ/дка 
1. Карасан 4135/20.07.2009г. 035076 нива 4,000 
2. Карасан 4136/20.07.2009г. 035077 нива 7,840 
3. Пунар 

Екинлик 
4143/21.07.2009г., 033034 храсти 7,529 

4. Дере алан 1219/24.07.2003г. 039011 нива 23,433 
5. Пунар 

Екинлик 
1220/27.07.2003г. 032065 нива 5,242 

6. Коджа 
Екинлик 

5817/28.07.2003г. 029097 нива 5,000 

7. Пром.зона 6063/17.03.2016г. 32874.201.279 Произ.склад 17,453 
8. Пром.зона 6064/17.03.2016г. 32874.201.278 Произ.склад 29,665 
   ОБЩО:  100,16 
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ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и 

пет) лева на декар.   
 
III. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

търга  и сключи договори за наем.     
   
 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. 
 Уважаеми колеги следващата докладна е внесена от мен и общинския съветник 
Зейти Фераим. Предлагам заседанието да продължи да се води от заместник 
председателя на Общински съвет Исперих г-н Гюнел Мюсреф. 
 

 
 
 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов и Зейти Фераим Мехмед – 
общински съветници. 
 Относно: Предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на многофондова 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община 
Исперих (за периода 2017-2023г.), разработвана от МИГ Исперих по Договор с УО на 
ПРСР 2014-2020 № РД50-203/07.12.205г. по реда на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
 
 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Димитров. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

През месец декември 2015г. беше подписан тристранен договор № РД50-
203/07.12.2015г. с МЗХ, ДФ „Земеделие - РА“ и МИГ Исперих за изпълнение на 
проект по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020г. Целта 
на проекта е да се разработи нова стратегия за местно развитие по Подхода ЛИДЕР - 
Водено от общностите местно развитие. В рамките на проекта МИГ Исперих изпълни 
дейности за информиране, обучения и консултиране разработката на новата Стратегия 
за местно развитие. Проведени на три срещи за публично обсъждане на Стратегията с 
участие на представители на местната общност, общинския съвет Исперих, местния 
бизнес и нестопански сектор. Окончателното приемане на стратегията, съгласно 
Наредба 22/14.12.2015г. ще стане на Общо събрание на МИГ Исперих, което предстои. 
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Многофондовата Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих включва следните 
мерки: 

 
От ПРСР 2014-2020 : 
М 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства. 
М 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства. 
М 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. 
М 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 
М 7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни 
услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях 
инфраструктура. 
М 21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 
наследство, култура, природа. 
На обща стойност -  2 933 000 лв. 
 
 
От ОП Развитие на човешките ресурси (2014-2020) : 
ОПРЧР 2  Развитие на предприемачеството, с планирани за проекти  200 000 лв.  
ОПРЧР 3 Социално предприемачество, с планирани за проекти  200 000 лв.  
  
От ОП Иновации и конкурернтоспособност (2014-2020): 
ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП, с планирани за проекти  1 500 000 лв. 

 
 
Във връзка с изпълнение договора за безвъзмездна финансова помощ № РД 50- 

203/07.12.2015г между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция и МИГ Исперих предлагам Общинският съвет да 
вземе следното: 

РЕШЕНИЕ  
 

 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 2 т. 22. от Наредба 22/14.12.2015г. 
на МЗХ 
 
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
      Р Е Ш И: 
 
 1. Да предостави финансов ресурс в размер на 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди 
лева) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Исперих” за 
изпълнение на Стратегия за ВОМР на територията на община Исперих за периода 
2017-2020г. 

 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Димитров. 
 Въпроси към вносителя. 
 Заповядайте г-н Нурула. 
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 Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ» 
 Общинските съветници Даниел Димитров и Зейти Фераим няма да участват в 
гласуването, поради наличие на конфликт на интереси. Същите имат подадени 
декларации на основание чл. 12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси. 
 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 По докладната има ли желаещи да вземат отношение. 
 Няма. 
 Моля, становището на председателя на ПК по « Финансии и бюджет» 
 
 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 
 На заседание ПК по „ Финансии и бюджет ” проведено на 16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря. Преминаваме към поименнно гласуване. 
 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 
МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  19.05.2016г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
 
 Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов и Зейти Фераим Мехмед – 
общински съветници. 
 Относно: Предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на многофондова 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община 
Исперих (за периода 2017-2023г.), разработвана от МИГ Исперих по Договор с УО на 
ПРСР 2014-2020 № РД50-203/07.12.205г. по реда на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  
№          

              Име, презиме, фамилия 
Начин на гласуване 
 
„за”       „ против”      „въздържал се” 
 

  
 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 
 2. Айдън Исмаил Хюсеин За   П 
 3. Айше Мехмед Саар За   П 
 4. Ахмед Закиров Ахмедов За   П 
 5. Бейти Кямил Руфад За    П  
 6. Бехчет Руфад Сюлейман 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     
12. Даринка Петрова Романска – Вискова За    П  
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 Мехмед За   П 
21. Ридван Хабил Джелил За   П 
22. Росица Цветанова Митева За   П 
23. Сали Сали Мехмед     
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 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 

№ 141 
 

 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 2 т. 22. от Наредба 22/14.12.2015г. 
на МЗХ 
 
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
      Р Е Ш И: 
 
 1. Да предостави финансов ресурс в размер на 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди 
лева) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Исперих” за 
изпълнение на Стратегия за ВОМР на територията на община Исперих за периода 
2017-2020г. 

 
 2.  Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и 
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането 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 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

 Относно: Статут на панаира на царевицата в гр. Исперих. 
 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Димитров. 
 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 
 
 От 2002 година в Исторически музей организира и провежда Дни на културно-
историческото наследство на община Исперих, по време на които се провежда научна 
конференция и  различни културни прояви, с участие и на другите културни институти. 
Читалище „Съзнание-1891”, Общинска библиотека и училищата в общината.  
 През 2005 година, в тези рамки за пръв път бе проведен Панаир на царевицата, 
който през последните 10 години се разшири като обхват, участници и тематика и се 
превърна в една от атракциите на града.  
 С цел повишаване нивото и представителността на Панаира на царевицата не 
само на местно, а и на национално ниво представям на Вашето внимание за обсъждане 
и приемане  Статут на Панаира на царевицата със следните мотиви: 

1. Панаирът на царевицата съживява традиционния Исперихския (Кеманларския) 
есенен панаир, провеждан в началото на месец октомври в миналото и свързан 
със земеделските традиции на местната общност. 

2. Панаирът на царевицата допринася за разнообразието на културния живот в 
града и общината и я  поставя я на културната и  туристическа карта на страната 
с още едно събитие, което ще допринесе за местното туристическо развитие. 

3. Панаирът на царевицата насърчава познавателния интерес към традициите, 
обичаите и занаятчийските умения, свързани с отглеждането и приложението на 
царевицата и царевичните продукти, като стимулира и придобиването на знания 
и умения у по-младите поколения. 

4. Панаирът на царевицата подпомага запазването и развитието на културните 
традиции в условията на глобализация чрез изтъкване на разнообразието и 
богатството на регионалните приноси в националното, и на националните- в  
общоевропейското пространство. 
  
Моля, имайки предвид горните мотиви Общински съвет Исперих да вземе 
следните  
 
     Р Е Ш Е Н И Я: 
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На основание чл. 21, ал.1, т.23  във връзка с  ал.2 от ЗМСМА 
 

 
   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
     Р Е Ш И: 
 
1. Утвърждава Статут на Национален Панаир на царевицата в Община 

Исперих. 
 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Димитров. 
 Мнения, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията 
към същата имате ли? 
 Няма. 
 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 
16.05.2016 г. от 17.00 часа, след  разглеждането на докладната записка 
            
        Резултати от гласуването: 
Общ брой на  
членовете на ПК  

Гласували общински 
съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 
 

 Становището на комисията е докладната да се  внесе на заседание на Общински 
съвет Исперих. 
 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, колеги  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 28 28 0 0 
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ 

№ 142 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с   ал.2 от ЗМСМА 
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   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
     Р Е Ш И: 
 
2. Утвърждава Статут на Национален Панаир на царевицата в Община 

Исперих. 
 
 2. 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. 
 
 

С Т А Т У Т 
 

на  Национален Панаир на царевицата в Община Исперих 
 
  
  
 І. ЦЕЛИ: 
 
 Панаирът на царевицата в Община Исперих се организира със следните цели: 

• Да насърчава познавателния интерес към традициите, обичаите и 
занаятчийските умения,  свързани с общобългарските или регионалните 
традиции в отглеждането или приложението на царевицата и царевичните 
продукти, като стимулира придобиването на знания и умения у по-младите 
поколения; 

• Да представя българпските фолклорни традиции и народни занаяти пред широка 
публика, кот чрез това способства за поддържане жив интерес към тях; 

• Да създава условия за представяне на изпълнители и майстори от различни 
етнографски райони от страната, като чрез това спомага за опазването на 
различни регионални традиции; 

• Да подпомага запазването и развитието на културните традиции в условията на 
глобализация чрез изтъкване на разнообразието и богатството на регионалните и 
общобългарските приноси в общоевропейското пространство; 

 
 ІІ. ЗАДАЧИ: 
 
 Панаирът на царевицата ще постига своите цели: 

• Црез създаване  условия за временнно и атрактивно пространствено ръзгръщане 
в пространствата пред читалище « Съзнание», музейната експозиция и 
етнографската къща и в града, което да разширява възможностите и значението 
на съответните институции, утвърждавайки ги като един от центровете за 
развитие на народното занаятчийство, кулинарно майсторство и фолклорни 
традиции в Североизточна България; 

• Чрез стимулиране съхраняването на автентичния фолклор, игри и занаяти, с 
оглед органичното им включване в съвременния бит и занаяти, запазване на 
местните и общобългарските традиции, като използва подходящи 
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общообразователни, научно познавателни, фестивални и развлекателни форми и 
форуми; 

• Чрез засилване и разширяване на търговско – деловата  активност на майсторите 
занаятчии и кулинари; 

• Чрез улесняване на връзките им  с потребителите и помежду им,  както и чрез 
насърчаване духа на майсторската надпревара, като израз на традиционните 
занаятчийски умения и климат за професионален успех; 

• Чрез развитие на собствена рекламно-информационна дейност и обогатяване 
собствения спомагателен фонд с мострени занаятчийски образци чрез откупки 
или дарения; 

•  
 ІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ: 

• Община Исперих 
• Исторически музей; 

Панира на царевицата се провежда под егидата на Кмета на Община 
Исперих. 
 
ІV. ВРЕМЕ 
Панаира се провежда ежегодно  в рамките на дните на културно – 
историческото наследство на Община Исперих, в първата седмица на месец 
октомври. 
 
V. МЯСТО 
Централната част на гр. Исперих. 
 
VІ. ФИНАНСИРАНЕ. 

• Община Исперих; 
• Исторически музей – Исперих; 
• Дарения; 

 
       VІІ. РЕГЛАМЕНТ НА ПАНАИРА. 

1. Право на участие имат всички изпълнители на автентичен фолклор, 
производители на народни занаятчийски изделия и домашни занятия, 
кулинари и производители на царевични продукти въз основа на : покана, 
заявено участие. 

2. Характер на изпълненията: 
• Фолклорната програма се формира от изпълнения, свързани с 

традиционни календарни обичаи и обреди; 
• В определи дни от Панаира, Исторически музей – Исперих организира и 

провежда традиционна  « Царевични игри» с деца и ученици от града и 
Общината; 

• Една седмица преди Панаира, Исторически музей – Исперих организира 
и провежда традиционна Работилница на  занаятите « Царевични 
фантазии»  за деца и ученици, като идготвените предмети се оценяват от 
жури и се представят в изложба, а най-добрите се даряват за 
благотворителни търгове на БЧК; 

• По време на Панаира се провежда Градска кулинарна изложба от 
царевични продукти и състезание за най-вкусен качамак; 
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3. Характер на изложените предмети. 

• Предметите, с които майсторите – занаятчии участват в Панаира трябва, 
да отговарят на следните условия: да са използвани традиционни 
инструменти и предимно ръчна технология; да са свързани с обработката 
на суровини и материали, характерни за съответния занаят, да поддържат 
връзка с българската традиционна обредност; 

 
4. Условия за участие. 

• Конкретнит условия за участие се уточняват ежегодно / такси , търговска 
площ, търговска отстъпка и други условия и префернции/; 

 
 VІІІ. РЕКЛАМА. 

• За панира се разработват лого, плакат на панаира, почетен знак, почетен 
диплом, грамота; 

• В дните на панаира действа Рекламно – информационен център. 
Организацията и дейността му се определят от организационния комитет; 

• Панаира има постоянна уеб страница; 
 
 ІХ. ЖУРИ. 

• Съставът на журито за състезанието, включващ експерти по традиционни 
занаяти, се определя ежегодно от организационния комитет; 

• Журито определя ежегодно критериите за оценка; 
 
 Х. НАГРАДИ. 

• За всички участници в панаира грамота за участие; 
• На участниците демонтратори на домашни занаяти – грамота за участие; 

 
 ХІ.  ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ – ПРАВОМОЩИЯ И СЪСТАВ. 

1. Правомощия. 
 Организационният комитет: 

• Избира оперативно бюро; 
• Регламентира условията за участие на майсторите и изпълнителите в 

Панаира на царевицата / такса участие, търговска площ, търговска 
отстъпка, такса и други/; 

• Определя състава на журите; 
• Заповедта за състав на журит се издава от Кмета на Община Исперих; 
• Утвърждава организационите планове на оперативното бюро за 

рекламната програма; 
• Определя организацията и дейността на рекламно – информвационния 

център; 
 

 Състав: 
•  Кмет на Община Исперих; 
• Директор а Исторически музей – Исперих; 
• Представител на Читалище « Съзнание 1891»; 
• Представител на туристическо дружество « Димитровец»; 
• Представители на местния бизнес; 
• Представители на сродни културни организации от странат; 
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 ХІІ. ОПЕРАТИВНО БЮРО. 
 Неговия състав се определя ежегодно от организационния комитет за всеки 
панаир. 
 Основни задсачи: 
 

1. разработва и реализира организационните планове за всеки панаир. 
2. осъществява кординация между Организационния комитет и други 

привлечени за участие институции, организациии и фирми. 
3. Поддържа информационна база данни за участниците в панаира. 

 
 

 
 

 
 
 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разглеждане на Молба – Заявление от  Сюрхан Хасан Осман 
Относно: Отпускане на персонална пенсия. 

 
 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заявлението е разгледано на заседание на ПК по „ Социални дейности и 
здравеопазване”, като председател на постояната комисия становището ни е: 
 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на 
16.05.2016 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” 

5 4 4 0 0 
 

 Становището на комисията е  заявлението да се приеме с приложените 
документи на заседание на Общински съвет Исперих. 
 
 Въпроси. 
 Няма. 
 Моля, 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 28 28 0 0 
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 Желае ли някой да вземе отношение по тази последна точка от дневния ред. 
 Заповядайте г-н Кмет. 
  
 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Искам да информирам общинските съветници, че преди два месеца поискахме 
Министерството на финансиите да ни отпусне средства допълнително за асфалтиране. 
С постановление на МС са отпуснати средства за асфалтиране на улиците на три села 
това са с. Йонково, с. Лудогорци и с. Свещари. Средствата са преведени в сметката на 
общината. В момента извършваме измервания и др. за да подадем обществената 
поръчка. 
 
 Постъпи питане от общински съветник Росица Митева. 
  Може ли да се отклонят средства за асфалтиране на други улици в други 
населени места? 
 
 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих – отговори, че това не може да се 
направи. Знаем, че всички села заслужават да се асфалтират улиците, но в следващите 
години ще искаме наново средства. 
 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Уважаеми колеги общински съветници,  
 Закривам днешното редовно заседание на Общински съвет Исперих. 
 Заседанието приключи в 16.15 ч. 
 
 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:  
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