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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 
 

от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на 

17.12.2015г. от 14.00 часа. 
 

 

Днес 17.12.2015г. / четвъртък  / от 14.00 часа   в заседателната  зала на Община 

Исперих  се проведе редовно заседание на  Общински съвет  Исперих.  

/ Преди да започне заседанието деца от ОДЗ „ Първи юни” и ОУ „ Христо 

Ботев” гр. Исперих поздравиха общинските съветници с настъпващите  Коледни и 

Новогодишни празници./ 

Заседанието започна работа с 28 регистрирали се общински съветници от общо 

29.  Отсъства общинския съветник Сали  Сали Мехмед, който е подал уведомление в 

деловодството на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

Уважаеми общински съветници, 

 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  можем да заседаваме и вземаме решения.  

 Преди началото на заседанието искам да отбележа, че с оглед предсрочното 

прекратяване пълномощията на общинския съветник Николай Тодоров Николов, който 

е назначен за Заместник Кмет на Община Исперих и с Решение № 224 от 04.12.2015 г. 

на Общинска избирателна комисия – Исперих същия   е заличен  от листата с избрани 

общински съветници от ПП „ ГЕРБ”. 

 С Решение № 224 от 04.12.2015 г. Общинска избирателна комисия – Исперих 

обявява за избран следващия в листата за общински съветници от ПП „ ГЕРБ”  

Венцислав Величков Тодоров. За същия е издадено Удостоверение № 641 от 04.12.2015 

година. Съобразно изискванията на чл. 30, ал.6 от ЗМСМА решението е влязло в сила и 

на основание чл. 30, ал.9 от ЗМСМА г-н Тодоров да заповяда отпред, за да положи 

клетва.  Повтаряйте след мен г-н Тодоров. 

 

„ Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 

се ръководя от интересите на гражданите от Исперихска община и да 

работя за тяхното благоденствие”. 

Заклех се. 
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 /Председателя на Общински съвет Исперих покани общинския съветник 

Венцислав Тодоров да положи подписа си в клетвения лист и заеме местото си/. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих: 

 Преминаваме към проекто дневния ред, така както е обявен. 

 Колеги имате ли  някакви предложения и допълнения по така предложения 

проекто дневен ред. 

 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 следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Полагане на клетва от Венцислав Величков Тодоров – общински 

съветник от Политическа партия „ ГЕРБ”. 

 

 2. Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на 

Общински съвет Исперих. 

Относно: Промяна в състава на Постояната комисия по „ Финансии бюджет” и ПК по „ 

Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”. 

 

 3. Докладна записка от Росица Цветанова Митева – Председател на ПК по „ 

Законост и обществен ред”. 

 Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на                                     

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

 

  4.  Докладна записка от Диана Малчева – Управител и Джанан Родоплу - 

Прокурист на ЕООД „ Общинска аптека” Исперих. 

 Относно: Одобряване на разходи за дълготрайни материални активи. 

 

 5. Разглеждане на  писмо с № 644 от 01.12.2015г. от Управителя на „МБАЛ 

Исперих” ЕООД. 

 

 6. Разглеждане на  писмо с № 647 от 01.12.2015г. от Управителя на „МБАЛ 

Исперих” ЕООД. 
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 7. Становище от  Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Финансиране на спортните клубове във връзка с постъпили писма от   

Иван Борисов Василев – Председател на ВК „ Хан Аспарух” гр. Исперих, и Пламен 

Цанев  Петров – председател на Сдружение с нестопанска цел „ Училищен спортен 

клуб „ Васил Априлов” град Исперих.          

 

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

 Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2015 г. 

 

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

 Относно: Искане за финансиране на разкритите социални услуги за деца и 

младежи с увреждания от бюджета на Община Исперих. 

 

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

 Относно:  Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 154 561, ЕКАТТЕ 

32 874, местност „ Пунар Екинлик” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград. 

 

 11.  Разглеждане на писмо № 1024 от 02.12.2015 г. от „ Водоснабдяване и 

Канализация” ООД гр. Исперих внесено в деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Относно:  Свикване на неприсъствено Общо събрание на „ В и К” ООД гр. 

Исперих. 

  

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

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

отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места на Община Исперих за 2016 г. 

 

 13. Докладна записка с № К 2003 от 11.12.2015 г  от Айджан Бейтула – 

Заместник Кмет на Община Исперих. 

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

Община Исперих за 2016г. 

 

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

 

 15. Разни.   

 

 Преди да преминем към т.2 от така приетия дневен ред съобразно изискванията 

на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих обявявам 

създаването на следните представителни групи общински съветници:  

 С Протокол от 14.12.2015 г. Общински съветници от „ Движение за права и 

свободи” регистрирани в регистъра на политическа представителните групи, като за 

председател на групата е избран общинския съветник Гюнел Адем Мюсреф. 

 С Протокол от  26.11.2015 г. е създадена политическа представителна група с 

наименование „ Обединена България”  с председател общинския съветник Айдън  

Исмаил Хюсеин. 

 С Протокол от 16.12.2015 г. е създадена политическа представителна група с 

наименование „ ГЕРБ” с председател общинския съветник Росица Цветанова Митева. 
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 С Протокол от  26.11.2015 г. е създадена политическа представителна група с 

наименование „ Българска социалистическа партия” с председател общинския съветник 

Екатерина Великова Димитрова. 

 

 Продължаваме с точка втора от дневния ред. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 / Общинския съветник Гюнел Мюсреф от политически представителната 

група на « ДПС» поиска думата преди да започне разглеждането на точките от 

дневния ред/. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 На основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Исперих, общинските съветници имат право да внасят проекти на декларации. 

 Заповядайте.  

 

 Гюнел Мюсреф – общински съветник и председател на политическа 

представителната група на « ДПС». 
 

 Уважаеми общински съветници, 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от Общинските съветници на Политически представителната група на ПП „ 

Движение за права и свободи” 

 

 

 Уважаеми  дами и господа, 

 

 Непосредствено след изборите за местна власт на 25.октомври и 01.ноември. 

2015 г. сме свидетели на масови уволнения от страна на общинската администрация в 

град Исперих. 

 Уволняват се общински служители с дългогодишен стаж и висока 

професионална подготовка. Под натиска на независимия народен представител, Кмета 

на общината уволнява масово по политически причини служители, които според  тяхна 

преценка в предизборната кампания са работили за друга политическа сила. 

 Само за двайсет дни бяха изгонени на улицата 40 служители – шофьори, 

строители, помощен персонал. Освободени са доказали се специалисти, като Илиян 

Дочков – Заместник Кмет на Община Исперих, Айнур Емин – Началник отдел „ 

Общинска собственост”, Анифе Хюсеин и Петя Стефанова – главни експерти, които са 

с над 15 годишен стаж като специалисти в Община Исперих, млади специалисти с 

много добра переспектива, като Елис Решад, Севги Севди, Разие Ибрям, Салим Исмет, 

Ерол Ваид и други. 

 Ние общинските съветници от Политически представителна група на ПП „ 

Движение за права и свободи” приемаме тези уволнения, като израз на политическа 

репресия. Свидетели сме, че тази политическа репресия се упражнява във всички 

структури  на общинската администрация, отдели, звена, училища и детски градини. 

 Използването на тоталитарните методи в държава членка на Европейския съюз 

от страна на Кмета на Община Исперих под давлението на независимия депутат е 

погазване на принципите на демокрацията и свободата на избора. 
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 Това е безцеремонно отношение  и саморазправа с хора, които мислят различно 

и подкрепят друга политическа кауза. 

 Последните действия на ръководството на общинската администрация показва 

на гражданите и обществото на Исперих, че служителите на общината се оценяват, не 

по професионалните им качества, а колко са верни и предани на една бутикова партия. 

 Ние общинските съветници от Политически представителна група на ПП „ 

Движение за права и свободи” уважаваме правото на Кмета на Община Исперих, да 

формира екипа си, но сме против тази политическа „ чистка” и заставаме зад хората с 

опит и професионализъм в местното самоуправление. 

 

 Общинските съветници на Политическа представителната група на ПП „ 

Движение за права и свободи” 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги продължаваме със точка втора от дневния ред. 

 Предлагам на Вашето внимание следното проекто решение. 

На основание чл. 21 ал. 1 т.1  , чл. 48 ал. 2 ЗМСМА , чл. 13 т. 1 във връзка  с чл. 

26, ал. 3 и  ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

Общински съвет Исперих 

 

     Р Е Ш И :  

 

1.Освобождава поради предсрочно прекратяване на пълномощията му  като  

общински съветник Николай Тодоров Николов от състава на следните постоянни 

комисии при Общински съвет  Исперих:  

 ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „ Предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси” 

 

 2. Избира за член на ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „ Предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси” Венцислав Величков Тодоров. 

 Това е предложението за решение. 

   Заповядайте ако имате 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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 25 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т.1  , чл. 48 ал. 2 ЗМСМА , чл. 13 т. 1 във връзка  с чл. 

26, ал. 3 и  ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

Общински съвет Исперих 

 

     Р Е Ш И :  

 

1.Освобождава поради предсрочно прекратяване на пълномощията му  като  

общински съветник Николай Тодоров Николов от състава на следните постоянни 

комисии при Общински съвет  Исперих: ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „ 

Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” 

 

 2. Избира за член на ПК по „ Финанси и бюджет” и ПК по „ Предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси” Венцислав Величков Тодоров. 

   

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих  и на 

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

 

 

 

  ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Росица Цветанова Митева – Председател на ПК по „ 

Законост и обществен ред”. 

 Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на                                     

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Цветанова Митева – Председател на ПК по „ Законост и обществен 

ред”. 

 Уважаеми общински съветници, 

 На основание чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след  

провеждане на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да 

определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния 

директор на НСОРБ. 

 Предлагам на вниманието на общинските съветници следното проекто Решение. 

 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 

от Устава на НСОРБ, общинския съвет 
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РЕШИ: 

 

 1.Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет                                                                                       

Даниел Димитров Йорданов- Председател на общински съвет. 

 

 2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на 

Общото събрание, той да бъде заместван от Сали Сали Мехмед- общински съветник. 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли колеги? 

 Ако няма предлагам да преминем към гласуване.Гласуването е поименно. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  17.12.2015г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  

 Докладна записка от Росица Цветанова Митева – Председател на ПК по „ 

Законост и обществен ред”. 

 Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на                                     

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 
№          

              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 
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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 

№ 26 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 

от Устава на НСОРБ, общинския съвет 

 

РЕШИ: 

 

  1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет                                                                                       

Даниел Димитров Йорданов- Председател на Общински съвет Исперих. 

 

  2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на 

Общото събрание, той да бъде заместван от Сали Сали Мехмед- общински съветник. 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Диана Малчева – Управител и Джанан Родоплу - 

Прокурист на ЕООД „ Общинска аптека” Исперих. 

 Относно: Одобряване на разходи за дълготрайни материални активи. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Родоплу Вие ще докладвате от името на дружеството. 
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 Джанан Родоплу – Прокурист на ЕООД „ Общинска аптека” Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Докладната която внасяме е по повод годишното приключване на финансовата 

година на дружеството. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Само диспозитива ако обичате. 

 

 Джанан Родоплу – Прокурист на ЕООД „ Общинска аптека” Исперих. 

 Предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следното Решение: 

 Тъй като сградата е общинска собственост 

1. Разходите  за ремонт на парната отоплителна инсталация в обект „Аптека” на 

ЕООД”Обшинска аптека „Исперих  в размер на 1385,29 лева с ДДС да се отнесат към 

резерва на дружеството. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря Ви. 

 Становището на ПК  « Финансии  и бюджет» заповядайте г-н  Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „ Фэинансии и бюджет” проведено на 14.12.2015 г. от 14.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка 

         

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „ Въздържал 

се” 

5 5 5 0 0 

 

 

 Становището на комисията е да се внесе на заседание на Общински съвет 

Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

 

 Искам да попитам парната инсталация от къде ще се захранва? 

 

 Отговор на въпроса бе даден от г-жа Родоплу – Прокурист на ЕООД „ 

Общинска аптека” Исперих. 

 Парната инсталация е много стара, тръбите бяха раждясали и във връзка с 

оздравителния план, който ни бе възложен преди време и след  обстойния анализ 

установихме, че най големия разход на аптеката е за ток. Ние се отопляваме на ток. 
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 В момента, в който в МБАЛ – Исперих течеше ремонта на тяхната парна 

инсталация  поканихме представители на фирмата за да видят нашите тръби и дали 

могат да бъдат ремонтирани и на каква стойност.  Сега  ние се отопляваме от 

общинската болница Исперих  и имаме  подписани документи  за услугата и за 

извършените плащания. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други питания. 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – общински съветник от  « ГЕРБ» 

 Имате ли някакъв договор с общинската болница за финансовата част на тази 

услуга? 

 

 Отговор на въпроса на г-н Вутов бе даден от г-жа Родоплу. 

 Имаме сключен договор с МБАЛ Исперих за тази услуга. Ние си плащаме 

отоплението, имаме топломер, но тъй като по този начин се покачва цената на сградата 

и сме възстановили трайни активи , както и средствата са платени и искаме тези 

средства да се отнесат към резерва на дружеството. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други въпроси. Отговорите бяха изчерпателни, за което Ви благодаря г-жо 

Родоплу. 

 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 

№ 27 

 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, и във връзка 

с  чл.3, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на  Общински  съвет Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 

2019 г  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

1. Разходите за ремонт на парната отоплителна инсталация в обект 

ЕООД”Обшинска аптека „ гр. Исперих  в размер на 1385,29 лева с ДДС да се отнесат 

към резерва на дружеството. 
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 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на 

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към разглеждане на следващата точка от дневния ред, а именно 

разглеждане на  писмо с № 644 от 01.12.2015г. от Управителя на „МБАЛ Исперих” 

ЕООД и предлагам тъй като са взаимно свързани двете писма касаят друго наше 

общинско дружество да ги разгледаме заедно, тъй като и становището на ПК по « 

Стопански дейности и европейско развитие» и ПК по « Финансии и бюджет» по тези 

писма е изразено общо, както и становището на Кмета на Община Исперих. 

 По  двете точки от дневния ред  ще предложим едно общо решение. 

 Моля становището на председателя на ПК по « Стопански дейности и 

европейско развитие». Заповядайте г-н Хюсеин. Комисията е запозната с писмата и 

становището на общинска администрация. 

 

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

развитие». 

 На заседание на ПК по  « Стопански дейности и европейско развитие» на 

14.12.2015 г. от 17.00 часа  двете писма бяха разгледани поотделно 

 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 Становището на комисията е  Общински съвет Исперих да вземе едно общо 

решение по  писма № 644 и № 647 от 01.12.2015г. от Управителя на „МБАЛ Исперих” 

ЕООД. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман да докладвате за становището и на Вашата комисия. 

Писмата бяха разгледани и от двете комисии. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по „ Финансии и Бюджет” 

 На заседание на ПК по „ Финансии ибюджет”  проведено на 14.12.2015 г. от 

14.00 часа и след разглеждане на двет писма 
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        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е  Общински съвет Исперих да вземе едно общо 

решение по  писма № 644 и № 647 от 01.12.2015г. от Управителя на „МБАЛ Исперих” 

ЕООД. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Да коментираме конкретно после сумите по Вашето решение на комисията г-н 

Сюлейман. 

 Заповядайте г- н Руфад. Становището на общинска администрация изразено 

преди заседанието на Общински съвет Исперих, внесена в срок за разглеждане от 

постояните комисии. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 С решение № 475/11.02.2015г. на Общински съвет Исперих беше приет 

поименният списък на капиталовите разходи  на Община Исперих за 2015г. 

Заложените средства  във функция „Здравеопазване” , дейност ” Многопрофилни 

болници за активно лечение” бяха 150 000 лева. 

 С Решение №496/31.03.2015г. на Общински съвет Исперих  във връзка с 

изпълнението на проект”Подобряване възможностите за долекуване на населението на 

община Исперих  чрез модернизация на „МБАЛ Исперих”ЕООД  гр.Исперих  по 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161РО001/4.1-05/2011/015 по 

Оперативна програма „Регионално развитие” и изпълнение на допълнителни 

строително монтажни работи за лъчезащита на ренгеновото отделение на болничното 

заведение стойността на обекта  по § 51-00 беше завишен с 33 596 лева. 

 Със следващо Решение № 498/ 30.04.2015г. на ОбС Исперих  Исперих  във 

връзка с изпълнението на проект”Подобряване възможностите за долекуване на 

населението на община Исперих  чрез модернизация на „МБАЛ Исперих”ЕООД  

гр.Исперих  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161РО001/4.1-

05/2011/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” и изпълнение на 

допълнителни строително монтажни работи за пожароизвестителна система  

капиталовият  трансфер за болничното заведение беше увеличен с 39 869 лева. 

 Планираната обща трансферна сума  за МБАЛ Исперих ЕООД  възлезе на 

223 465 лева при 100 % изпълнение на приходите на Община Исперих. 

 С платежно нареждане №РО1114 /15.04.20015г. Община Исперих преведе на  

МБАЛ Исперих ЕООД сума в размер на 83 596 лева след издадени фактури с 

№№0000001035 и 0000001036 от 14.04.2015г.  

 Общинска администрация Исперих изразява становище, че общинската болница 

има нужда от подкрепа за да продължи да осъществява своята дейност,като планира  в  

Бюджета за  2016 година капиталов трансфер  за МБАЛ Исперих ЕООД  в размер на 

139 869 лева. 
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 На заседание на постояните комисии  бе направено предложение да бъдат 

отпуснати още 60 х.лв. за издръжка на общинската болница Исперих. Тази сума ще 

бъде заложена в Бюджет 2016 г. 

 Другото писмо е във връзка с нуждата на общинска болница от апаратура 

възлизаща на 500 х.лв. 

 Община Исперих има желанието и ще направи необходимото, за да помогне на  

МБАЛ – Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 След като чухме становището на на ПК по « Финансии и бюджет» на 

заседанието, което е свързано със становището на общинска администрация 

представяна преди заседанието на комисиите предлагам  решението, което ще вземем 

сега  да бъде формулирано така: 

 1.Да се планира в Бюджет 2016г. на Община Исперих капиталов трансфер за 

МБАЛ – Исперих  в размер на  139 869 лева, и допълнително за издръжка на лечебното 

заведение сума  в размер на 60 х.лв. Това е становището на общинска администрация. 

Други предложения, становища. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

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

 Ще говоря от място. 

 Сумата от 139 869 лева ще бъде сумата заложена в Бюджет 2016г. Предишните 

суми гласувани за МБАЛ – Исперих остават ли? 

 Включена ли е сумата от 100 х. лв. Която сума  сме гласували да бъде преведена 

през 2014 г. на МБАЛ – Исперих. 

 

 Отговор бе даден от Кмета на Община Исперих, че това са последните средства 

които ще се заложат в Бюджет 2016 г. 

 /Пояснение към дебата направи  Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « 

Социални дейности и здравеопазване», че от гласуваните 100 х.лв. през 2014 г. За 

МБАЛ – Исперих са преведени само 50 х.лв. Остатъка е заложен в капиталовите 

разходи/. 

 

 Отношение по възникналите дебати взема и г-жа Айджан Бейтула – Заместник 

Кмет на Община Исперих – това не е финансова корекция, не е санкция, това е  не 

осигуряване на определени 300 х.лв., като искане с декларация. Изпълнителя ще вложи 

като  дейност в ремонта на болницата. Подали сме искане за окончателно плащане. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други  мнения, предложения за решение. 

 Няма. 

 Моля, да преминем към гласуване на предложението за решение формулирано 

от мен. 

 Ще го прочета наново. 

 Общински съвет Исперих  Реши: 

 1.Да се планира в Бюджет 2016г. на Община Исперих капиталов трансфер 

за МБАЛ – Исперих  в размер на  139 869 лева, и допълнително за издръжка на 

лечебното заведение сума  в размер на 60 х.лв. 
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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 

№ 28 

 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.24  от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 1. Община Исперих да планира в Бюджет 2016г. капиталов трансфер за МБАЛ – 

Исперих  в размер на  139 869 лева, и допълнително за издръжка на лечебното 

заведение, сума в размер на 60 х.лв. 

 

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

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Становище от  Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Финансиране на спортните клубове във връзка с постъпили писма от   

Иван Борисов Василев – Председател на ВК „ Хан Аспарух” гр. Исперих, и Пламен 

Цанев  Петров – председател на Сдружение с нестопанска цел „ Училищен спортен 

клуб „ Васил Априлов” град Исперих.          

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Докладните  от Председателите  на ВК „ Хан Аспарух” гр. Исперих и на 

Сдружение с нестопанска цел „ Училищен спортен клуб „ Васил Априлов” град 

Исперих са разгледани на заседание на ПК по „ Образование, култура, спорт и 

туризъм” и  ПК по „ Финансии и бюджет”. 

 Заповядайте г-жо Димитрова да  докладвате станвището на комисията. 
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 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по „ Образование, култура, 

спорт и туризъм”. 

  

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

11.12.2015 г. от 13.00 часа и след разглеждане на двет докладни.  

 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е   

 1. Община Исперих да предложи и включи в Бюджет 2016 г. средства за 

спортните клубове. 

 2. Всички клубове да внесат исканията си за финансиране през 2016 година до 

края на м. декември 2015 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Димитрова. 

 Становището на ПК по « Финансии и бюджет» 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии ибюджет» 

 На заседание на ПК по „ Финансии ибюджет”  проведено на 14.12.2015 г. от 

14.00 часа и след разглеждане на двет докладни      

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е:   

 Всички спортни клубове да внесат исканията си за финансиране през 2016 

година до края на м. декември 2015 г. и  общинска администрация да предложи и 

включи в Бюджет 2016 г. средства за тях. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 До заседанието на постояните комисии по наше искане е постъпило и становище 

на общинска администрация  от името на  г-жа Бейтула. 

 Заповядайте г-жо Бейтула да докладвате становището на общинска 

администрация. 
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 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми  господин Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Общинска администрация Исперих планира да заложи в Бюджет 2016 г.  

средства за субсидиране на спортните клубове от община Исперих. В Бюджет 2015 са 

били заложени 40000 лв. при 100% изпълнение на приходите. Със Заповед 

№84/19.02.2015г. на Кмета на Община Исперих беше създадена комисия, която 

разглеждаше заявките на спортните клубове и излизаше с предложения до кмета. През 

годината са съставени шест протокола от въпросната комисия и са субсидирани 

следните клубове: 

1. Волейболен клуб „Хан Аспарух“ –  4500 лв 

2. СК по борба и сумо „Хан Аспарух“ – 6000 лв 

3. СК по вдигане на тежести -   2500 лв 

4. Колоклуб „Димитровец“ –   1500 лв 

5. УСК при ОУ „Васил Априлов“ –  1000 лв 

6. ФК „Стрела“ с. Тодорово –   3500 лв 

7. ФК „Левски“ с. Подайва –   3800 лв 

8. ФК „Старата сила“ с. Старо селище – 3800 лв 

9. ФК „Единство“ с. Китанчево –  1300 лв 

10. ФК „Арсенал“ с. Лъвино –   3000 лв 

11. ФК „Ураган“ с. Белинци –   1000 лв 

12. ФК „Йонково“ с. Йонково –   1700 лв 

 Общата сума на субсидията за 2015 година възлиза на 33 600 лева, които са 84% 

от предвидените в бюджет 2015г. средства. В общината се води регистър на спортните 

клубове и са представени план-сметки и отчети за изразходваните суми. 

 Община Исперих  изразява становище, че спортните клубове имат нужда от 

подкрепа за да продължат традиционно добрите постижения на нашите спортисти. 

 Община Исперих ще планира в Бюджет 2016 г. сума не по ниска от 40 х.лв., а по 

искане на Кмета на общината  ще бъдат заложени 60 х.лв. която ще бъде разпределена 

от постояната комисия в Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги други мнения , предложения, въпроси. 

 Заповядайте г-н Вутов 

 

 Венелин Вутов – общински съветник от ГЕРБ. 

 Всички искания от клубовете да се подадат до края на годината. Води ли се 

регистър за тези клубове дали са действащи. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Общинска администрация води такъв регистър г-н Вутов. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Да приемем ли в този вид решението на ПК по  « Образование, култура, спорт и 

туризъм», имаме становището на общинска администрация, където е видно, че 

средствата които ще се заложат в Бюджет 2016 г. няма да са по малко от 40 х.лв 

 Предлагам г-жа Димитрова да  прочетете още веднъж предложението за 

решение на постояната комисия и ако нямате възражения  да приемем в този вид 

проекто решението. 
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 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм». 

 Предложението за проекто решение  е следното: 

 1. Община Исперих да предложи и включи в Бюджет 2016 г. средства за 

спортните клубове. 

 2. Всички клубове да внесат исканията си за финансиране през 2016 година до 

края на м. декември 2015 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря Ви. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Председателя на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм» не участва в 

гласуването поради наличие на конфликт на интереси и подадена Декларация по чл. 12, 

т.4 от ЗПУКИ 

 

        Резултати от гласуването: 

 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „ Въздържал 

се” 

29 27 27 0 0 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 29 
 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Община Исперих да предложи и включи в Бюджет 2016 г. средства за 

спортните клубове. 

 

2. Всички клубове да внесат исканията си за финансиране през 2016 година до  

края на м. декември 2015 г. 

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих  и на 

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
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 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2015 г. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

 На предната сесия също актуализирахме поименния списък на капиталовите 

разходи. 

 

Съгласно писмо на МФ – ФО-1 / 26.01.2015 г., в документацията за 2015 г. се 

включват и капиталовите разходи, предвидени за финансираните със средства от 

Европейския съюз и средствата по други международни програми и договори, и 

свързаното с тях национално съфинансиране. Тази информация се включва в 

първоначалния и актуализирания план на капиталовите разходи. 

Във връзка с това, след направен преглед на извършените плащания към 

30.11.2015 и предстоящи такива през месец Декември 2015 е необходима актуализация 

на плана на капиталовите разходи, финансирани със средства от Европейския съюз. 

 

Актуализирани обекти, финансирани със средства от Европейския съюз: 

- Обект „Рехабилитация на парк „Владимир Друмев” в гр. Исперих”. по 

договор № 40/3/3221325 от 04.08.2014 г. Променя се стойността по § 51-00 

„Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на 84 551 лева.  

 

- Обект „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни 

услуги - Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” с. 

Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково” по договор № 

40/3/3211322 от 04.08.2014 г. Променя се стойността по § 51-00 „Основен ремонт 

на дълготрайни материални активи” на 294 630 лева.  

- Обект „Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания в гр. Исперих” по договор № 40/3/3210691 от 

01.07.2014 г. Променя се стойността по § 52-04 „Придобиване на транспортни 

средства” на 78 456 лева и § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” на 24 

517 лева. 

 

- Обект „Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца 

в риск на територията на Община Исперих” по договор № 17/321/01121 от 

03.10.2012 г. Променя се стойността по § 52-01 „Придобиване на компютри и 

хардуер” на 5 376 лева. 

 

- Обект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих".  Променят се 

стойностите както следва:  

- по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на 5 946 

704 лева от „Сметки за средства на ЕС” и на 18 976 лева от „Други 

източници, в т.ч. съфинансиране”. 
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- по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” на 

3 231 350 лева от „Сметки за средства на ЕС”. 

- по § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” на 26 904 246 лева от 

„Сметки за средства на ЕС” и на 1 493 483 лева от „Други източници, в т.ч. 

съфинансиране”. 

 Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих 

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

капиталовите разходи възлиза на – 43 986 914 лв.  

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

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

както следва: 

 

Актуализирани обекти в Приложение № 2, извън капиталовата програма: 

 

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

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

намаляват с 3 815 лв.  

- Обект “Текущи ремонти ЦДГ. Предвидените средства по §40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи” се увеличават с 3 815 лв.  

 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

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

 

РЕШИ: 

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

съгласно Приложение №1 на стойност  43 986 914 лв.  

 

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

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

847 509 лв. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Нека чуем становището на ПК по « Финансии и бюджет» 

 

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

 На заседание на ПК по „ Финансии ибюджет”  проведено на 14.12.2015 г. от 

14.00 часа и след разглеждане на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е:   

 1. Да се  одобри предложената актуализация на поименния списък на обектите за 

капиталови разходи за 2015 г.      съгласно Приложение №1 на стойност  43 986 914 лв. 

 2. Да се одобри предложената актуализира обектите заложени за финансиране 

чрез §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно 

Приложение № 2 на стойност  847 509 лв. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно. 

 Заповядайте. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  17.12.2015г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  

 Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2015 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. Адил Ахмед Решидов За   П 

 2. 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 

№ 30 

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

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

 

РЕШИ: 

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

съгласно Приложение №1 на стойност  43 986 914 лв.  

 

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

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

847 509 лв. 

 

3. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

 Относно: Искане за финансиране на разкритите социални услуги за деца и 

младежи с увреждания от бюджета на Община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Става въпрос за двата центъра. За месец декември 2015 г. се налага да бъдат 

финансирани от Община Исперих. 

 Предлагам на вниманието Ви следното проекто решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално 

подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.5 а) и т.7 а) бб  от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и чл. 52 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г.  в изпълнение на 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0036-С0001 и 

Допълнително споразумение №5/30.10.2015 г. към договора за реализиране на 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., Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на 

социални услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие, Община Исперих да финансира със собствени приходи 

предоставяната социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания“, считано от 01.12.2015 г.  

 

2. Дава съгласие, Община Исперих да финансира със собствени приходи 

предоставяната социална услуга – „Дневен център за деца с увреждания“, считано 

от 01.12.2015 г. 

 

3.   Да се актуализира  бюджета на  Община Исперих за 2015 г. и се планират средства в 

размер на 15 350 лв. за сметка на § 9700 (Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи), както следва: 

                    - Дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания“ -  6922.00 лв.; 

        -   Дейност „Дневен център за деца с увреждания“ - 8428.00 лв. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Докладната записка бе разгледана на заседание на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» като водеща и ПК по « Финансии и бюджет». 

 Моля  становището на председателите. 

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

 На заседание на ПК по „ Финансии ибюджет”  проведено на 14.12.2015 г. от 

14.00 часа след разглеждане на докладната записка 

 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е:   

 Община Исперих да финансира със собствени приходи предоставяната социална 

услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, 

считано от 01.12.2015 г. и на „Дневен център за деца с увреждания“, считано също  от 

01.12.2015 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Становището на водещата комисия « Социални дейности и здравеопазване». 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

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

14.12.2015 г. от 10.00 часа след разглеждане на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е същото 

 Община Исперих да финансира със собствени приходи предоставяната социална 

услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, 

считано от 01.12.2015 г. и на „Дневен център за деца с увреждания“, считано също  от 

01.12.2015 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли въпроси, предложения, становища към вносителя. 

 Няма. 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  17.12.2015г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

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

 Относно: Искане за финансиране на разкритите социални услуги за деца и 

младежи с увреждания от бюджета 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 

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 

№ 31 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално 

подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.5 а) и т.7 а) бб  от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и чл. 52 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г.  в изпълнение на 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.12-0036-С0001 и 

Допълнително споразумение №5/30.10.2015 г. към договора за реализиране на 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., Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на 

социални услуги в общността”, бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие, Община Исперих да финансира със собствени приходи 

предоставяната социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания“, считано от 01.12.2015 г.  

 

 2. Дава съгласие, Община Исперих да финансира със собствени приходи 

предоставяната социална услуга – „Дневен център за деца с увреждания“, считано от 

01.12.2015 г. 

 

 3. Да се актуализира  бюджета на  Община Исперих за 2015 г. и се планират 

средства в размер на 15 350 лв. за сметка на § 9700 (Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи), както следва: 

                    - Дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания“ -  6922.00 лв.; 

        -   Дейност „Дневен център за деца с увреждания“ - 8428.00 лв. 

 

  Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на 

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

 

 Настоящите решения подлежат на обжалване пред административен съд Разград 

по реда на Административно процесуалния  кодекс, в 14-дневен срок от обявяването. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

 Относно:  Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 154 561, ЕКАТТЕ 

32 874, местност „ Пунар Екинлик” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

            Увжаеми общински съветници, 

            От  Александър Петров Бурдинов, в Община Исперих има подадено Заявление 

до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-906 /29.09.2015 год. за Разработване на ПУП 

– ПЗ на поземлен имот № 154 561, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Пунар Екинлик” – 

землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ 

(приложим до 01.01.20-16 год.), във връзка с чл. 109 ал. 1, т. 3 от ЗУТ .                                 

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

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

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

Решение на Общинския съвет. 

 Предлагам следното проекто Решение: 

            Общински съвет Исперих   разрешава Разработвене на ПУП – ПП  на поземлен 

имот № 154 561, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Пунар Екинлик”– Землище гр. Исперих,  

общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря Ви. 

 Становището на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие». 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

 

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

14.12.2015 г. от 17.00 часа след разглеждане на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 Становището на комисията е да се внесе докладната записка на заседание на 

Общински съвет Исперих и проекто решението към докладната записка да се приеме  

за решение. Към докладната са приложени всички документи като скица и други. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Колги  иматели предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване, което не е поименно. 
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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 

№ 32 
 

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

154 561, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Пунар Екинлик”– 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 – ПП  на поземлен имот № 154 561, 

ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Пунар Екинлик”– 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 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разглеждане на писмо № 1024 от 02.12.2015 г. от „ Водоснабдяване и 

Канализация” ООД гр. Исперих внесено в деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Относно:  Свикване на неприсъствено Общо събрание на „ В и К” ООД гр. 

Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Писмото е разгледано на заседание на ПК по « Стопански дейности и 

европейско развитие». 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на комисията. 

 

 

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

развитие». 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Докладната е разгледана на заседание на комисията  
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       Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 Становището на комисията е писмото да бъде внесено на заседание на 

Общински съвет Исперих  за разглеждане и даване на съгласие за  избор на класиралия 

се на първо място кандидат за сключване на договор за задължителна застраховка „ 

Гражданска отговорност” за 2016г. свързана с притежаването и ползването на МПС 

собственост на дружеството. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Зачитам ви предложението за Решение: 

 1. Общински съвет Исперих дава съгласие за избор  на класирания на първо 

място кандидат от назначената от Упрвителя на « В и К» ООД гр. Исперих комисия / 

след проведена процедура по Закона за обществените поръчки/ - ЗАД « Виктория» гр. 

Разград, ул. « 28-ми януари» №5 за сключване на договор за задължителна застраховка 

« Гражданска отговорност» за 2016 г. Свързана с притежаването и ползването на МПС 

собственост на дружеството, при обща цена на застрахователната премия в размер на 

3085,26 лв. Без ДДС.  

 Тази Застрахователна агенция е дала най ниската оферта. 

 Предлагам това да е решението на Общински съвет Исперих  на 

неприсъственото  Общо събрание на дружството. 

 Други предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване, тук  ще грасуваме поименно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  17.12.2015г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 Разглеждане на писмо № 1024 от 02.12.2015 г. от „ Водоснабдяване и 

Канализация” ООД гр. Исперих внесено в деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Относно:  Свикване на неприсъствено Общо събрание на „ В и К” ООД гр. 

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 
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 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 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 33 
 

 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  неприсъственно Общо събрание на „В и К” ООД гр. 

Исперих 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

      1. Дава съгласие за избор  на класирания на първо място кандидат от 

назначената от Упрвителя на « В и К» ООД гр. Исперих комисия / след проведена 

процедура по Закона за обществените поръчки/ - ЗАД « Виктория» гр. Разград, ул. « 28-

ми януари» №5 за сключване на договор за задължителна застраховка « Гражданска 
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отговорност» за 2016 г. Свързана с притежаването и ползването на МПС собственост на 

дружеството, при обща цена на застрахователната премия в размер на 3085,26 лв. Без 

ДДС.  

      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 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

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

отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места на Община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров . Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми  общински съветници, 

В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени 
допълнителни отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в 
годишната  план-сметка, а именно: 

- месечни отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на регионалното 
депо /чл.60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран 
отпадък и е определен по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци – за 2016 г. размерът е 3,86 лв. / три лв. и 86 ст./; 

- отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци 
/чл.64 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък 
и е определен с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – 36,00 лв. / тридесет и шест лв. /  зa 2016 г. 

В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени 

по видове дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3 / към настоящата докладна 

записка. Изготвена е план-сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите 

отпадъци и поддържане чистотата на териториите на населените места в община Исперих  за  

2016 г. на обща стойност в размер на 1 082 630 лв. / един милион осемдесет и две хиляди и 

шестстотин и тридесет лв./ 

Предлагам следните проекто решения: 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в Оощина Исперих за 2016 г., 

както следва: 
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1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2016 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 082 630 лв./ един милион осемдесет и две хиляди  

шестстотин и тридесет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2016 година /Приложение № 2/ в 

размер на 277 665 лв. / двеста седемдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и пет лв. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2016 година /Приложение № 3/ в размер на 804 

965 лв. / осемстотин и четири хиляди деветстотин шестдесет и пет лв./ 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Становището на председателя на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

 

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

14.12.2015 г. от 17.00 часа след разглеждане на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 Становището на комисията е да се внесе докладната записка на заседание на 

Общински съвет Исперих за разглеждане. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли въпроси, предложения по докладната записка. Становища по проекта 

за решение. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

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

 Искам да попитам  в Приложение 2 

 Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване не са 

залегнати средства. Има ли някадей посочено, кои паркове ще се почистват и от кого? 

/ Кмета на Община Исперих и г-жа Митева си размениха питания и отговори ./ 

 Председателя на Общински съвет Исперих  подчерта, че в план – сметката не са 

залегнати средства за снегопочистване . 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги други въпроси към вносителя, предложения. 



 35 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. И този път ще гласуваме поименно. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

редовно заседание на  17.12.2015г от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

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

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

отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места на Община Исперих за 2016 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 

 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 

№ 34 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в Оощина Исперих за 2016 г., 

както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2016 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 082 630 лв./ един милион осемдесет и две хиляди  

шестстотин и тридесет лв./ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2016 година /Приложение № 2/ в 

размер на 277 665 лв. / двеста седемдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и пет лв. / 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2016 година /Приложение № 3/ в размер на 804 

965 лв. / осемстотин и четири хиляди деветстотин шестдесет и пет лв./ 
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Приложения: 
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 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка с № К 2003 от 11.12.2015 г  от Айджан Бейтула – Заместник 

Кмет на Община Исперих. 

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

Община Исперих за 2016г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Представяме на Вашето внимание докладна записка  относно приемане на 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих за 2016 г. 

и предлагаме: 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 

от Закона за народните читалища Общински съвет Исперих да вземе следното Решение: 

 
 1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих за 
2016г. 
 2.Финансовото обезпечаване на дейностите по програмата при необходимост ще бъде 
договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на Община Исперих и съответното 
читалище. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля становището на председатела 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 на ПК по „ Образвание, култура, спорт и туризъм”  проведено на 

11.12.2015 г. от 13.00 часа след разглеждане на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК по „ 

Социални дейности и 

здравеопазване”  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е да се приеме Програмата във вида който е 

предложен. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря Ви. 

 Въпроси. 
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 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „ Въздържал 

се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 35 
 

 С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21, 

ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните 

читалища 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Исперих за 2016г. 

2. Финансовото обезпечаване на дейностите по програмата при необходимост 

ще бъде договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на 

Община Исперих и съответното читалище. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и 

Кмет на Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му. 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на 

съобщаването му пред Административен Съд – Разград по реда на 
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Приложение 1 

 

ОБОБЩЕНА ПРОГРАМА 

за ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА за 2016г.  

и необходимите финансови средства 

в изпълнение на чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища 

 

 

Читалище  

Населено място 

Кътове и 

витрини 

Тържества                         Изложби Общоселски и 

общоградски 

веселия 

Художествено

-творческа 

дейност 

Искани средства от 

Община Исперих на 

основание подадени 

годишни програми 

от читалищата  

Предложение за 

субсидиране от  

Община Исперих 

1 2 3 4 5 6 8 9 

„Самообразование 

1901”  Г.Поровец 

1 8 

500,00лв. 

- 1 

500,00лв. 

- 1000,00лв.  

„Развитие 1928г.” 

Лудогорци 

2-

100,00лв. 

6  1 

200,00лв. 

 300,00лв.  

„Просвета 1920” 

Старо селище 

4 6 – 400,00лв. 1 1 - 400,00лв.  

„Васил Левски 

1927” Бърдоква 

1 5 2 

200,00лв. 

7- 

400,00лв. 

- 600,00лв.  

„Н.Й.Вапцаров 

1964” Малко 

Йонково 

4- 

100,00лв. 

- - 10- 

100,00лв. 

- 200,00лв.  

1 2 3 4 5 6 8 9 

„Пробуда 1927-

Йонково” Йонково 

3- 

100,00лв. 

- - 9- 

200,00лв. 

- 300,00лв.  

„Развитие 1910”  

Малък Поровец 

- - - 8 –  

990,00лв. 

- 990,00лв.  

„Пробуда 1929” 

Свещари 

- 13 - 1 - -  
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„Съзнание 1927” 

Вазово 

3 17 3 1 - -  

„Рома–Вазово – 

2007г” 

Вазово 

- 7 - - -  -  

„Просвета 1942г.” 

Райнино 

3 19 1 1 - -  

„Нов живот 1940”  

Конево 

- 7 - 1 - -  

„Светлина 1939” 

Яким Груево 

- 5- 

1300,00лв. 

1 - - 1300,00лв.  

„Пробуда 1927” 

Китанчево 

21 20 - 11 - -  

„Наука – 1937” 

Тодорово 

29 – 

300,00лв. 

21 – 

400,00лв. 

5 – 300,00лв. 4 – 700,00лв. Изяви на 

самодеен 

състав – 

3000,00лв. 

4700,00лв.  

„Васил Левски 

1936” 

Печеница 

5 – 

150,00лв. 

- - 3 - 

200,00лв. 

- 350,00лв.  

„Самообразование 

1930” Делчево 

44 – 

100,00лв. 

10 –  

200,00лв. 

4 –  

150,00лв. 

1 –  

300,00лв. 

- 750,00лв.  

„Просвета–1956г.” 

  Средоселци 

- - - 5 – 

800,00лв. 

- 800,00лв.  

„Пробуда 1928”  

Лъвино 

4 -  

600,00лв, 

3 – 

400,00лв. 

- 3 – 600,00лв. - 1600,00лв.  

        

1 2 3 4 5 6 8 9 

„Назъм Хикмет-

1959г” 

Къпиновци 

- - - - - -  

„Елин Пелин 1930” 5 12 - - - -  
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Подайва 

„Пробуда 1931” 

Белинци 

30 8 2 3 –  

1000,00лв. 

- 1000,00лв.  

„Просвета 1929” 

Духовец  

21 12 - 4 - 

500,00лв. 

- 500,00лв.  

„Съзнание 1891” 

Исперих 
- 19 – 

2000,00лв.  

40г. юбилей 

хор 

„Лудогорско 

ехо“ 

- 4- 1500,00лв.  

Ден на самодееца  

3 – 7500,00лв. 

от Община 

Исперих за 

участия на 

съставите във 

фестивали и 

конкурси 

11000,00лв.  

Общо: 180 198 19 79 3 25790,00лв.  

 

Забележка: 

1. Утвърдената субсидия от Общинския бюджет ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между Кмета на Община 

Исперих и съответното читалище, на основание чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища. 

2. В колони 2,3,4 и 5 с цифри са обозначени броя на мероприятията. 
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 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Адв. Даниел  Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 До общинския съветник Росица Митева е постъпило отговор  от Кмета на 

Община Исперих относно питане от общинските съветници от ГЕРБ. 

 

 Росица Митева – общински съветник от ГЕРБ. 

 Благодаря за отговора . 

 

 Председателя на Общински съвет Исперих се обърна към всички присъстващи 

от общинска администрация и общински съветници, че питанията са от предходни 

заседания на Общински съвет Исперих и на всяко следващо заседание ще иска отговор 

на питанията. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 След 01.01.2016 г. ще има допълнително над три апаратамента в даден блок ще 

бъдат санирани и може да се направи сдружение. Общината с каквото може ще 

помогне за да има повече блокове санирани. 

 

 Адв. Даниел  Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имте още едно питане, на кото трябва да дадете отговор г-н Кмет. 

 Постъпило е питане от Росица Митева – общински съветник от ГЕРБ – Кой е 

ръководител на прокта на МБАЛ – Исперих. Вие сте отговорили, че ще дадете отговор 

на следващо заседание. Извадката е от протокола. 

 

 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Ръководител проекта е инж. Станислав Стоянов външен експерт. От общинска 

администрация за доставка на  медицинското оборудване отговарям аз, г-жа Янка  

Митева  е счетоводител на проекта  и Гюнел Мюсреф е технически сътрудник, а 

координатор СМР е Невена Кирова – външен експерт. 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Други въпроси, питания. 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

 Адв. Даниел  Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Аз искам да поздравя двама наши колеги, които са били рожденици през месец 

декември и да им пожелая здраве и щастие. 

 Това са  Метин  Шефкет и Бейти Руфад. Поздравления. 

 Поради изчерпване на дневния ред предлагам да закрием  днешното заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 Искате думата ли г-жо Романска. 

 



 46 

  

 

 Даринка Романска – общински съветник от БСП. 

 Искам да взема отношение във връзка с почистването, което се прави от фирма „ 

ШЕЛЕ” сега искам да ги задължите, защото почистването стига до завоя на ул. „ Васил 

Левски” и нататък всичко остава.  

 

 Адв. Даниел  Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Нека да се упражнява от страна на общината по строг контрол. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Стопаните с  какво  допринасят да бъде града ни по хубав. Никой не почиства, 

всеки се крие. 

/ дебатите продължиха още малко. Председателя на Общински съвет прекрати 

дебатите и помоли общинските съветници да останат по местата си за да бъдат 

поздравени и от учениците от ОУ „ Васил Априлов” гр. Исперих./ 

 

 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:  
 

 


