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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 37 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

30.11.2017 година 
 

 

Днес 30.11.2017 г. от 14.00 часа   се проведе редовно заседание на  Общински съвет  

Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

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

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 23 общински съветници. Отсъстват 

общинските съветници Шенол Рафи, Сали Мехмед, Даринка Романска, Айдън Хюсеин, 

Ридван Джелил и Орхан Кабил. На заседанието присъстват заместник кметовете на Община 

Исперих г-жа  Айджан Бейтула и г-жа Нехире Юмер, кметовете на кметства и кметски 

наместник на с. Конево. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред? 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по „ Финанси и бюджет” 

 Уважаеми г-н Председател, 

 В деловодството на Общински съвет Исперих преди минути е получено писмо с Изх. 

№ 08-00-260 от 28.11.2017 г. от Министъра на здравеопазването, във връзка с предстоящето 

изготвяне на Националната здравна карта. Общински съвет Исперих трябва да определи 

представител на общината  за  изработването на областната здравна карта. 

 Предлагам разглеждането на писмото и определянето на представител на общината  за  

изработването на областната здравна карта да бъде включено в дневния ред като т. 16. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли други предложения по проекто дневния ред. 

 Наистина писмото пристигна минути преди започване на заседанието на Общински 

съвет Исперих и поради краткия срок посочен в писмото подкрепям предложението на 

общинския съветник Бехчет Сюлейман, като т.16 в дневния ред да бъде включено 

разглеждането на писмо с Изх. № 08-00-260 от 28.11.2017 г. от Министъра на 

здравеопазването, във връзка с предстоящето изготвяне на Националната здравна карта и 

определянето на представител на общината  за  изработването на областната здравна карта. 
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 Други предложения по предварително обявения проекто дневен ред? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на предложението на общинския съветник Бехчет 

Сюлейман, като т.16 в дневния ред да бъде включено разглеждането на писмо с Изх. № 08-

00-260 от 28.11.2017 г. от Министъра на здравеопазването, във връзка с предстоящето 

изготвяне на Националната здравна карта и определянето на представител на общината  за  

изработването на областната здравна карта. 

 Моля, 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 23 23 0 0 

 

 

 Преминаваме към гласуване на дневния ред с направеното предложение за 

допълнение. 

 

         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 23 23 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

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

представляващ Павилион № 9 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих. 

 

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

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

представляващ Павилион № 7 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  

 

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

 Относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих. 

 

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

 Относно: Отдаване под  аренда на поземлени имоти, находящи се в  с.Свещари, 

община Исперих. 
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5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под  аренда на поземлен имот № 000047 по Картата на 

възстановената собственост на с.Конево, община Исперих. 

  

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

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 144, ЕКАТТЕ 32 874, 

местност “Айорман” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на 

Задание, с приложения към него Опорен план. 

 

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

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 089, по КВС на  

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

 

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

 Относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания , обособени в самостоятелни линии и пакети от 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми в съответствие със Закона за 

обществените поръчки. 

 

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

Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници на територията на община Исперих.  

 

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

Относно: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот частна  общинска 

собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Разград, по реда на Закона за общинската 

собственост. 

 

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

Исперих. 

 Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Исперих по 

смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и 

определяне на нейния състав. 

 

2. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Схема BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

3. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ гр.Исперих 

 

4. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

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

община Исперих за 2018г. 

 

 

5. Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов - Председател на   

      Общински съвет - Исперих 
            Относно: Приемане на Протокол за разпределение на имуществото на „Лудогорска 

слава” ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360. 
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 16. Разглеждането на писмо с Изх. № 08-00-260 от 28.11.2017 г. от Министъра на 

здравеопазването, във връзка с предстоящето изготвяне на Националната здравна карта и 

определянето на представител на общината  за  изработването на областната здравна карта. 

       

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

  

        18. Разни.   

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

представляващ Павилион № 9 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Поради отсъствието на Кмета на Община Исперих, който е служебно ангажиран по 

докладните записки внесени от кмета на общината ще докладва г-жа Нехире Юмер – 

заместник Кмет на Община Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

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

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

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

Едно от помещенията на Кооперативния пазар -Павилион № 9 с площ 37,50 кв.м се 

ползва като търговски обект-магазин за продажба на промишлени стоки. На 13.09.2011год. за 

павилиона е проведен публичен търг с явно наддаване и е сключен договор за наем 

№171/16.09.2011год. между община Исперих и „Би Енд Ен Трейдинг“ООД за срок от 5 

години. С Решение № 284 по Протокол № 26 от 16.02.2017год. на Общински съвет Исперих 

срока на договора е удължен с пет години и  е изготвен Анекс от 16.03.2017год. 

По информация на служители от Общински пазар Исперих наемателя е освободил 

павилиона на 21.11.2017год. без да е подавал заявление в община Исперих . 

В изпълнение на Закона за общинската собственост и Наредба № 27 на Общински 

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

Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих. 

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

 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

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

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

с явно наддаване Павилион № 9 на Общински пазар –  Исперих с площ 37,50,00 кв.м.  за срок 

от 5 (пет) години с цел:  

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

- създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

Павилион № 9 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот 

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

 

1. Площ на Павилион № 9 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 375,00 (триста 

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

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

Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 37,50 (тридесет и седем лева и 

петдесет стотинки) лева.  

 

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

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Поради отсъствие на общинския съветник Айдън Хюсеин-  Председател на ПК по « 

Стопански дейности и европейско развитие»  за Председател на постоянната комисия ще 

докладва общинския съветник Ерол Юмер – член на комисията. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекто решенията. 

 Има ли желаещи да вземат отношение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 Заповядайте. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

представляващ Павилион № 9 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  
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10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

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     

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ     

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     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 417 

 

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

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

с явно наддаване Павилион № 9 на Общински пазар –  Исперих с площ 37,50,00 кв.м.  за срок 

от 5 (пет) години с цел:  

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

- създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

Павилион № 9 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот 

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

 

1. Площ на Павилион № 9 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 375,00 (триста 

седемдесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в 
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лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - 

Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 37,50 (тридесет и седем лева и 

петдесет стотинки) лева.  

 

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

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

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

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

представляващ Павилион № 7 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

  

 Уважаеми общински съветници, 

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

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

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

Едно от помещенията на Кооперативния пазар -Павилион № 7 с площ 19,00 кв.м се 

ползва като търговски обект-магазин за продажба на промишлени стоки. На 11.11.2014год. за 

павилиона е проведен публичен търг с явно наддаване и е сключен договор за наем 

№165/20.11.2014год. между община Исперих и ЕТ „Лавли-Джемиле Азиз“ за срок от 5 

години.  

Със заявление с вх. № ОС-423/30.10.2017год. наемателя желае договор №165 от 

20.11.2014год. за наем на Павилион № 7 на Общински пазар – Исперих да бъде прекратен. 

В изпълнение на Закона за общинската собственост и Наредба № 27 на Общински 

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

Павилион № 7 на Общински пазар – Исперих. 

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

 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

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

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

с явно наддаване Павилион № 7 на Общински пазар –  Исперих с площ 19,00 кв.м.  за срок от 

5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 
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- създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

Павилион № 7 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот 

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

 

1. Площ на Павилион № 7 – 19,00 (деветнадесет)  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 190,00 (сто и 

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

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

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 19,00 (деветнадесет) лева.  

 

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

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 За протокола общинския съветник Ридван Джелил зае местото си и броя на 

присъстващите общински съветници става 24. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

 

                       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекто решенията. 

 Има ли желаещи да вземат отношение. 

 И по тази докладна записка  няма желаещи.  

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 Заповядайте. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

представляващ Павилион № 7 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. Исперих, 

ул. „Хан Аспарух“, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

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     

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  
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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     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 418 

 

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

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

с явно наддаване Павилион № 7 на Общински пазар –  Исперих с площ 19,00 кв.м.  за срок от 

5 (пет) години с цел:  

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

- създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

Павилион № 7 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот 

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

 

1. Площ на Павилион № 7 – 19,00 (деветнадесет)  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 190,00 (сто и 

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

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

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 19,00 (деветнадесет) лева.  

 

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

търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с проявен интерес от лица, желаещи да ползват незастроени дворни места – 

частна общинска собственост на територията на община Исперих и в изпълнение на Решение 

№ 98 от 29.08.2012год. на Общински съвет – Исперих в началото на 2013год. са сключени 

договори за наем за срок от 5 календарни години. Поради изтичане срока на договорите в 

общинската администрация има постъпили заявления от наематели за удължаване срока на 

същите съгласно законовите разпоредби. 

 

С оглед на доброто стопанисване на имотите считам, че е във взаимен интерес да се 

удължи срока на цитираните договори за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползването им  ще бъде 10 години. 

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският 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.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД на 

ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих, подробно 

описани в Приложение 1, считано от календарната 2018год. 

 

II. Дава съгласие за удължаване с 4 (четири) години срока на Договор за наем  № 151 

от 13.07.2012год. между община Исперих и Диляна Христомирова Атанасова за поземлен 

имот № 46913.120.384 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди по 

кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,068 дка при граници на имота: имоти с 

№,№ 46913.120.390; 46913.120.648; 46913.120.56; 46913.120.385; 46913.120.57 и 

46913.120.688 съгласно АОС № 4607/18.04.2012год. ,   

поземлен имот № 46913.120.58 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни 

нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,251 дка при граници на имота: 

имоти с №,№ 46913.120.688; 46913.120.57; 46913.6.46; 46913.6.47 и 46913.120.379 съгласно 

АОС № 4628/18.04.2012год. и  поземлен имот № 46913.120.385 с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 

0,365 дка при граници на имота: имоти с №,№ 46913.120.57; 46913.120.384; 46913.120.56; 

46913.120.845 и 46913.6.45 съгласно АОС № 5158/18.04.2012год., считано от 

селскостопанската 2018/2019год. 

 

III. 1. Определя годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар.    
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2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения към 

Договорите за наем .  

3. Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 

 

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

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Юмер. 

 За протокола общинския съветник Орхан Кабил зае местото си и броя на 

присъстващите общински съветници става 25.. 

 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

 

                       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 



 14 

 

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на кметовете на кметствата в с. Лъвино, с. Подайва, с. 

Тодорово, с. Средоселци, с. Райнино, с. Яким Груево и становището на кметския наместник в 

с. Конево. 

 Заповядайте. 

  

 Гюрсел Мустафа – Кмет на с. Лъвино. 

 Нямам възражения по проекто решенията. 

 

 Заид Кадир – Кмет на с. Подайва. 

 Намам възражения. 

 

 Рейхат Шериф – Кмет на с. Тодорово – отсъства.  

 

 Бюлент Фетта – Кмет на с. Средоселци. 

 Съгласен съм с проекто решението по докладната записка. 

 

 Ислям Хюсеинов – Кмет на с. Райнино – отсъства. 

 

 Шерафедин Хамди – Кмет на с. Яким Груево 

 Нямам възражения. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекто решенията. 

 Има ли желаещи да вземат отношение. 

 И по тази докладна записка  няма желаещи.  

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 Заповядайте. 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  
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 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 419 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД на 

ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих, подробно 

описани в Приложение 1, считано от календарната 2018год. 

 

II. Дава съгласие за удължаване с 4 (четири) години срока на Договор за наем  № 151 

от 13.07.2012год. между община Исперих и Диляна Христомирова Атанасова за поземлен 

имот № 46913.120.384 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди по 

кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,068 дка при граници на имота: имоти с 

№,№ 46913.120.390; 46913.120.648; 46913.120.56; 46913.120.385; 46913.120.57 и 

46913.120.688 съгласно АОС № 4607/18.04.2012год. ,   



 16 

поземлен имот № 46913.120.58 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни 

нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,251 дка при граници на имота: 

имоти с №,№ 46913.120.688; 46913.120.57; 46913.6.46; 46913.6.47 и 46913.120.379 съгласно 

АОС № 4628/18.04.2012год. и  поземлен имот № 46913.120.385 с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 

0,365 дка при граници на имота: имоти с №,№ 46913.120.57; 46913.120.384; 46913.120.56; 

46913.120.845 и 46913.6.45 съгласно АОС № 5158/18.04.2012год., считано от 

селскостопанската 2018/2019год. 

 

III. 1. Определя годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар.    

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения към 

Договорите за наем .  

3. Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 

 

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

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването 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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      Приложение 1  

        

№ населено място наемател договор № № на имота 
площ 
/дка № на АОС заявление № 

1 с.Белинци Рамадан Осман Мурад 25/10.01.2013год. 03472.40.230 0,354 4557/01.03.2016г. 
ОС-
441/09.11.2017г. 

2 с.Белинци Джеват Вели Мехмед 3/08.01.2013год. 03472.40.17 1,478 5245/11.02.2013г. 
ОС-
440/09.11.2017г. 

3 с.Белинци Нихат Халим Осман 70/26.02.2013год. 03472.40.252/част 1,916 5246/12.02.2013г. ОС-45/14.02.2017г. 

4 с.Белинци Садифе Мехмед Мехмед 16/10.01.2013год. 03472.40.252/част 1,200 5246/12.02.2013г. 
ОС-
145/22.03.2017г. 

5 с.Белинци Рамис Кямил Ахмед 35/17.01.2013год. 03472.40.291 1,147 5739/16.06.2014г. 
ОС-
473/20.11.2017г. 

6 с.Белинци Динчар Ахмед Кямил 2/08.01.2013год. 03472.40.217 1,578 5243/11.02.2013г. 
ОС-
478/21.11.2017г. 

7 с.Белинци Мехмед  Расим Ибрям 1/08.01.2013год. 03472.40.103 1,016 5244/11.02.2013г. 
ОС-
477/21.11.2017г. 

8 с.Вазово Сезгин Исмаил Исуф 6/08.01.2013год. 10015.111.273 1,086 4462/19.10.2009г. 
ОС-
439/09.11.2017г. 

9 
с.Голям 
Поровец Йордан Димитров Аргилов 13/10.01.2013год. 15953.65.132 0,968 5249/12.02.2013г. 

ОС-
651/17.11.2016г. 

10 
с.Голям 
Поровец Октай Осман Исмаил 14/10.01.2013год. 15953.65.486 0,825 4498/21.12.2009г. 

ОС-
448/10.11.2017г. 

11 
с.Голям 
Поровец Октай Осман Исмаил 14/10.01.2013год. 15953.65.487 0,853 5247/12.02.2013г. 

ОС-
448/10.11.2017г. 

12 
с.Голям 
Поровец Октай Осман Исмаил 14/10.01.2013год. 15953.65.488 0,825 5248/12.02.2013г. 

ОС-
448/10.11.2017г. 

13 
с.Голям 
Поровец Метин Расим Назиф 7/10.01.2013год. 15953.65.484 0,782 4497/19.12.2009г. 

ОС-
447/10.11.2017г. 

14 
с.Голям 
Поровец Емине Ахмед Чобан 56/15.02.2013год. 15953.65.4 1,013 4934/30.06.2011г. 

ОС-
646/15.11.2016г. 

15 с.Делчево Басри Исмаил Али 51/12.02.2013год. IX-10,кв.15 1,372 2115/12.02.2009г. ОС-57/22.02.2017г. 

16 с.Духовец Фатме Ремзи Хасан 36/17.01.2013год. 24150.501.21 1,558 4501/16.05.2017г. ОС-
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467/14.11.2017г. 

17 с.Духовец Сезгин Джелил Исмаил 133/09.04.2013год. 24150.501.475 4,285 4506/16.05.2017г. 
ОС-
466/14.11.2017г. 

18 с.Духовец Илхан Хамил Хаккъ 34/17.01.2013г. 24150.501.593 7,232 4486/02.02.2010г. 
ОС-
177/19.04.2017г. 

19 с.Духовец Сали Яхя Зекерие 87/21.03.2013год. 24150.501.26 1,612 4504/16.05.2017г. 
ОС-
465/14.11.2017г. 

20 с.Йонково Сюлейман Сали Ахмед 236/30.07.2013год. II-888, кв.82 0,844 902/09.01.2003г. 
ОС-
156/05.04.2017г. 

21 с.Йонково Сюлейман Сали Ахмед 236/30.07.2013год. III-887, кв.82 1,734 903/09.01.2003г. 
ОС-
156/05.04.2017г. 

22 с.Йонково Райфе Мустафа Шабан 37/21.01.2013год. V,кв.17 0,881 1000/10.03.2003г. 
ОС-
122/13.03.2017г. 

23 с.Йонково 
Цветанка Цонева 
Михайлова 30/16.01.2013год. I-291, кв.23 0,942 4582/10.05.2010г. 

ОС-
212/16.05.2017г. 

24 с.Йонково Ремзие Азем Чакър 31/16.01.2013год. VI-221, кв.25 1,177 993/24.02.2003г. 
ОС-
446/10.11.2017г. 

25 с.Китанчево 
Севжан Зюлкярова 
Юмерова 11/10.01.2013год. 37010.90.407 1,636 5253/12.02.2013г. 

ОС-
445/10.11.2017г. 

26 с.Китанчево Ерджан Бейтула Али 9/10.01.2013год. 37010.90.218 1,548 5254/12.02.2013г. 
ОС-
444/10.11.2017г. 

27 с.Китанчево Айтен Вели Шабан 18/10.01.2013год. 37010.90.216 2,595 6301/04.11.2016г. 
ОС-
656/18.11.2016г. 

28 с.Китанчево Гюлтекин Сали Съдкъ 19/10.01.2013год. 37010.90.190 1,346 5258/15.02.2013г. 
ОС-
134/16.03.2017г. 

29 с.Китанчево Ваид Али Сали 10/10.01.2013год. 37010.90.191 0,986 5255/12.02.2013г. 
ОС-
654/17.11.2016г. 

30 с.Конево Благой Николов Благоев 76/28.02.2013год. VIII-158, кв.26 1,275 414/24.06.2002г. 
ОС-
160/07.04.2017г. 

31 с.Конево Благой Николов Благоев 76/28.02.2013год. IX-158, кв.26 1,950 412/24.06.2002г. 
ОС-
160/07.04.2017г. 

32 с.Конево Благой Николов Благоев 76/28.02.2013год. X-158, кв.26 1,270 411/24.06.2002г. 
ОС-
160/07.04.2017г. 

33 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. V-102, кв.18 1,010 402/24.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 
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34 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. VIII-98, кв.18 0,900 389/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

35 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. VII-98, кв.18 0,900 388/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

36 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. IX-98, кв.18 0,900 387/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

37 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. X-97, кв.18 1,000 386/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

38 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. XIII-98, кв.18 0,900 385/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

39 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. XIV-98, кв.18 1,550 383/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

40 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. XV-98, кв.18 0,900 382/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

41 с.Конево Желка Илиева Георгиева 45/27.01.2013год. XVI-49,50,кв.7 0,730 398/21.06.2002г. 
ОС-
344/04.09.2017г. 

42 с.Конево Дамян Бойчев Господинов 75/28.02.2013год. VII, кв.28 5,250 421/24.06.2002г. 
ОС-
435/07.11.2017г. 

43 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XIII-60, кв.5 1,600 374/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

44 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XV-59, кв.5 1,155 372/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

45 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XVI-59, кв.5 1,127 371/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

46 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XVII-59, кв. 5 1,265 370/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

47 с.Лъвино Мустафа Ахмед Хасан 43/24.01.2013год. XI-106, кв.6 0,900 5885/26.05.2015г. 
ОС-
349/08.09.2017г. 

48 с.Лъвино Мустафа Ахмед Хасан 43/24.01.2013год. XII-106, кв.6 0,960 474/28.06.2002г. 
ОС-
349/08.09.2017г. 

49 с.Лъвино Дахил Мехед Дахил 28/11.01.2013год. VI-104,кв.6 0,975 448/26.06.2002г. 
ОС-
453/13.11.2017г. 

50 с.Лъвино Милко Маринов Иванов 86/21.03.2013год. I-107, кв.6 0,800 505/02.07.2002г. 
ОС-
452/13.11.2017г. 

51 с.Лъвино Милко Маринов Иванов 86/21.03.2013год. II-107, кв.6 1,120 506/02.07.2002г. ОС-
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452/13.11.2017г. 

52 с.Лъвино Милко Маринов Иванов 86/21.03.2013год. XIII-107, кв.6 0,840 507/02.07.2002г. 
ОС-
452/13.11.2017г. 

53 с.Подайва 
Неджатин Мустафов 
Исуфов 73/28.02.2013год. I, кв.12 1,300 4476/20.11.2009г. ОС-64/24.02.2017г. 

54 с.Подайва Бахри Фаик Тефик 74/28.02.2013год. VIII-6, кв.75 1,050 4478/20.11.2009г. ОС-45813.11.2017г. 

55 с.Подайва Илхан Мехмед Сюлейман 32/15.01.2013год. XII, кв.58 0,947 928/14.01.2003г. 
ОС-
459/13.11.2017г. 

56 с.Подайва Илхан Мехмед Сюлейман 32/15.01.2013год. XIII, кв.58 1,029 927/14.01.2003г. 
ОС-
459/13.11.2017г. 

57 с.Подайва Ирфан Мехмед Сюлейман 33/15.01.2013год. X, кв.58 1,006 930/14.01.2003г. 
ОС-
460/13.11.2017г. 

58 с.Подайва Ибрям Ефраимов Ибрямов 275/10.09.2013год. VIII-646, кв.58 1,378 932/14.01.2003г. 
ОС-
461/13.11.2017г. 

59 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. I, кв. 81 1,012 4772/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

60 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. II, кв.81 1,011 4771/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

61 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. III, кв.81 1,011 4770/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

62 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. IV, кв.81 1,011 4769/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

63 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. V, кв.81 1,012 4768/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

64 с.Подайва Фатме Гази Сали 132/09.04.2013г. VI, кв.81 1,012 4767/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

65 с.Райнино Тихомир Филипов Атанасов 38/21.01.2013год. 61875.33.349 0,966 6436/15.05.2017г. 
ОС-
593/12.10.2016г. 

66 с.Райнино Надка Йорданова Лазарова 40/21.01.2013год. 61875.33.255 1,396 6435/15.05.2017г. 
ОС-
457/13.11.2017г. 

67 с.Средоселци Весиле Сали Яха 21/10.01.2013год. VI, кв.20 0,893 422/24.06.2002г. 
ОС-
456/13.11.2017г. 

68 с.Тодорово Айтен Исмаил Рафи 72/28.02.2013год. I-55, кв.8 0,850 886/02.01.2003г. 
ОС-
149/29.03.2017г. 

69 с.Тодорово Айтен Исмаил Рафи 72/28.02.2013год. II-55, кв.8 0,911 887/01.01.2003г. ОС-
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149/29.03.2017г. 

70 с.Яким Груево Яфес Азиз Юмер 26/11.01.2013год. XV-210, кв.22 1,071 968/27.01.2003г. 
ОС-
454/13.11.2017г. 

71 с.Яким Груево Рамадан Азиз Сюлейман 27/11.01.2013год. XVI-211,кв.22 1,598 963/27.01.2003г. 
ОС-
455/13.11.2017г. 

72 с.Яким Груево Равие Ахмед Реджеб 55/15.02.2013г. XIV-208,209, кв.22 3,313 970/27.01.2003г. 
ОС-
652/17.11.2016г. 
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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под  аренда на поземлени имоти, находящи се в  с.Свещари, 

община Исперих. 

 

 Адв Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер да докладвате. 

 

 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В общинската администрация е постъпило заявление с Вх.№ ОС-430/01.11.2017год. от 

лицето Илкяр Мурад Халил за наемане на девет поземлени имоти – частна общинска 

собственост, находящи се в с.Свещари, община Исперих. Всичките имоти са с начин на 

трайно ползване Лозе и за тях не са сключвани договори за наем през последните пет години. 

Съгласно чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг 

или конкурс, когато са заети с трайни насаждения и когато не са били използвани две или 

повече стопански години. 

 

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

 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:  

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под аренда на общински земеделски земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се сключи  договор за аренда между община Исперих и Илкяр 

Мурад Халил от с.Свещари, ул. „Хан Аспарух“ № 40  при следните условия: 

 

1. Предмет на договора са следните поземлени имоти: 

1.1. Поземлен имот № 65650.18.3 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка три) с начин на трайно ползване Лозе с площ 509 (петстотин и девет) 

кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно кадастралната карта на с.Свещари, община 

Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 65650.18.1; 65650.18.2; 65650.18.4; 

65650.18.76; 65650.18.6 и 65650.18.5, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6014 

от 12.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

1.2. Поземлен имот № 65650.18.8 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка осем) с начин на трайно ползване Лозе с площ 515 (петстотин и 

петнадесет) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно кадастралната карта на 

с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№65650.18.5; 65650.18.6; 

65650.18.75; 65650.18.10; 65650.189 и 65650.18.7, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6015 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   
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1.3. Поземлен имот № 65650.18.20 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка двадесет) с начин на трайно ползване Лозе с площ 473 

(четиристотин седемдесет и три) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.21; 65650.18.22; 65650.18.75; 65650.18.18; 65650.18.17 и 65650.18.19, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6019 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.02.2016г.   

1.4. Поземлен имот № 65650.18.21 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка двадесет и едно) с начин на трайно ползване Лозе с площ 477 

(четиристотин седемдесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 

65650.18.23; 65650.18.24; 65650.18.22; 65650.18.75; 65650.18.20 и 65650.18.9, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6020 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

22.02.2016г.   

1.5. Поземлен имот № 65650.18.32 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка тридесет и две) с начин на трайно ползване Лозе с площ 487 

(четиристотин осемдесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.75; 65650.18.30; 65650.18.76; 65650.18.29 и 65650.18.31, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6023 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

22.02.2016г.   

1.6. Поземлен имот № 65650.18.49 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка четиридесет и девет) с начин на трайно ползване Лозе с площ 437 

(четиристотин тридесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.51; 65650.18.75; 65650.18.52 и 65650.18.50, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6024 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

1.7. Поземлен имот № 65650.18.51 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка петдесет и едно) с начин на трайно ползване Лозе с площ 481 

(четиристотин осемдесет и един) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.53; 65650.18.75; 65650.18.54; 65650.18.52; 65650.18.50 и 65650.18.49, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6026 от 18.02.2016 г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.02.2016г.   

1.8. Поземлен имот № 65650.18.62 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка шестдесет и две) с начин на трайно ползване Лозе с площ 475 

(четиристотин седемдесет и пет) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 

65650.18.63; 65650.18.64; 65650.18.60; 65650.18.75; 65650.18.59 и 65650.18.61, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5989 от 25.01.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията 

на 25.01.2016г.   

1.9. Поземлен имот № 65650.18.70 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка седемдесет) с начин на трайно ползване Лозе с площ 577 (петстотин 

седемдесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно кадастралната карта на 

с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 65650.18.69; 65650.18.71 и 

65650.18.75, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6027 от 18.02.2016 г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години  

считано от селскостопанската 2017/2018 година. 

3. Определя  годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет) лева на декар.    
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   II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

        

    

 

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

 

                       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 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” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на кмета на с. Свещари. 

 Заповядайте. 

  

 Фикрет Шукриев– Кмет на с.Свещари. 

 Нямам възражения по проекто решенията. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто решенията към 

нея.. 

 Няма желаещи.  

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 Заповядайте. 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под  аренда на поземлени имоти, находящи се в  с.Свещари, 

община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 420 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:  

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под аренда на общински земеделски земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се сключи  договор за аренда между община Исперих и Илкяр 

Мурад Халил от с.Свещари, ул. „Хан Аспарух“ № 40  при следните условия: 

 

1. Предмет на договора са следните поземлени имоти: 

1.1. Поземлен имот № 65650.18.3 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка три) с начин на трайно ползване Лозе с площ 509 (петстотин и девет) 

кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно кадастралната карта на с.Свещари, община 

Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 65650.18.1; 65650.18.2; 65650.18.4; 

65650.18.76; 65650.18.6 и 65650.18.5, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6014 

от 12.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

1.2. Поземлен имот № 65650.18.8 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка осем) с начин на трайно ползване Лозе с площ 515 (петстотин и 

петнадесет) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно кадастралната карта на 

с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№65650.18.5; 65650.18.6; 

65650.18.75; 65650.18.10; 65650.189 и 65650.18.7, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6015 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

1.3. Поземлен имот № 65650.18.20 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка двадесет) с начин на трайно ползване Лозе с площ 473 

(четиристотин седемдесет и три) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.21; 65650.18.22; 65650.18.75; 65650.18.18; 65650.18.17 и 65650.18.19, съгласно 
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Акт за частна общинска собственост № 6019 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.02.2016г.   

1.4. Поземлен имот № 65650.18.21 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка двадесет и едно) с начин на трайно ползване Лозе с площ 477 

(четиристотин седемдесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 

65650.18.23; 65650.18.24; 65650.18.22; 65650.18.75; 65650.18.20 и 65650.18.9, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6020 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

22.02.2016г.   

1.5. Поземлен имот № 65650.18.32 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка тридесет и две) с начин на трайно ползване Лозе с площ 487 

(четиристотин осемдесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.75; 65650.18.30; 65650.18.76; 65650.18.29 и 65650.18.31, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6023 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 

22.02.2016г.   

1.6. Поземлен имот № 65650.18.49 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка четиридесет и девет) с начин на трайно ползване Лозе с площ 437 

(четиристотин тридесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.51; 65650.18.75; 65650.18.52 и 65650.18.50, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6024 от 15.02.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

1.7. Поземлен имот № 65650.18.51 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка петдесет и едно) с начин на трайно ползване Лозе с площ 481 

(четиристотин осемдесет и един) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с 

№,№65650.18.53; 65650.18.75; 65650.18.54; 65650.18.52; 65650.18.50 и 65650.18.49, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6026 от 18.02.2016 г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.02.2016г.   

1.8. Поземлен имот № 65650.18.62 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка шестдесет и две) с начин на трайно ползване Лозе с площ 475 

(четиристотин седемдесет и пет) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно 

кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 

65650.18.63; 65650.18.64; 65650.18.60; 65650.18.75; 65650.18.59 и 65650.18.61, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5989 от 25.01.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията 

на 25.01.2016г.   

1.9. Поземлен имот № 65650.18.70 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка осемнадесет точка седемдесет) с начин на трайно ползване Лозе с площ 577 (петстотин 

седемдесет и седем) кв.м, находящ се в местността „Лозята“ съгласно кадастралната карта на 

с.Свещари, община Исперих, при граници на имота: имоти с №,№ 65650.18.69; 65650.18.71 и 

65650.18.75, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6027 от 18.02.2016 г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.02.2016г.   

2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години  

считано от селскостопанската 2017/2018 година. 

3. Определя  годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет) лева на декар.    

 

   II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под  аренда на поземлен имот № 000047 по Картата на 

възстановената собственост на с.Конево, община Исперих. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 98   от 29.08.2012год. на Общински съвет –Исперих е 

проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, 

находящи се в землището на с.Конево, община Исперих. В резултат на тази процедура е 

сключен Договор за наем №304 от 08.10.2013г. за отдаване под наем на поземлен имот 

№027002 и поземлен имот №000047 за срок от 5 селскостопански години с лицето Дамян 

Бойчев Господинов. Със Заявление с вх.№ ОС -403/20.10.2017год.  лицето желае   един от 

имотите, включен в договора за наем, а именно   поземлен  имот № 000047 да бъде отдаден 

под аренда за срок от 15 години съгласно законовите разпоредби. 

Поземлен имот № 000047 е с начин на трайно ползване  Изоставени трайни 

насаждения с площ 22,001 дка и за него е съставен Акт за частна общинска собственост № 

3053/22.05.2017год. 

Съгласно чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг 

или конкурс, когато са заети с трайни насаждения. 

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

 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:  

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на общински земеделски земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1.Прекратява на основание чл.13, предложение 2  по взаимно съгласие Договор за наем 

на земеделска земя № 304 от 08.10.2013год. сключен между община Исперих и Дамян Бойчев 

Господинов в частта за поземлен имот № 000047 по КВС на с.Конево, община Исперих, 

считано от селскостопанската 2018/2019год. 

 

2. Дава съгласие да се сключи  договор за аренда между община Исперих и Дамян 

Бойчев Господинов  при следните условия: 
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2.1. Предмет на договора - поземлен имот № 000047 (нула нула нула нула четиридесет 

и седем) с начин на трайно ползване Изоставени трайни насаждения с площ 22,001 

(двадесет и две цяло нула нула един) дка, находящ се в местността „Волнонски блок“ 

съгласно КВС на с.Конево, община Исперих, категория на земята Четвърта при граници на 

имота: имоти с №, № 060005, 000049, 000094, 060001, 060078, 060002 и 060004, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 3053 от 22.05.2017 г., вписан в Агенцията по вписванията 

на 01.06.2017г. под №60, том 6, дело №1077. 

2.2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години  

считано от селскостопанската 2018/2019 година. 

2.3. Определя  годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет) лева на 

декар.    
  

 3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

управител на област Разград в седемдневен 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. 

 Благодаря г-жо заместник Кмет. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

        

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

 

                       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

 

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на кметския наместник  на с.Конево. 

 Заповядайте. 

  

        – Кметски наместник  на с.Конево. 

 Нямам възражения по проекто решенията. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто решенията към 

нея.. 

 Няма желаещи.  

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 Заповядайте. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под  аренда на поземлен имот № 000047 по Картата на 

възстановената собственост на с.Конево, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  
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 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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     

    

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 421 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:  

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на общински земеделски земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1.Прекратява на основание чл.13, предложение 2  по взаимно съгласие Договор за наем 

на земеделска земя № 304 от 08.10.2013год. сключен между община Исперих и Дамян Бойчев 

Господинов в частта за поземлен имот № 000047 по КВС на с.Конево, община Исперих, 

считано от селскостопанската 2018/2019год. 

 

2. Дава съгласие да се сключи  договор за аренда между община Исперих и Дамян 

Бойчев Господинов  при следните условия: 

2.1. Предмет на договора - поземлен имот № 000047 (нула нула нула нула четиридесет 

и седем) с начин на трайно ползване Изоставени трайни насаждения с площ 22,001 

(двадесет и две цяло нула нула един) дка, находящ се в местността „Волнонски блок“ 
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съгласно КВС на с.Конево, община Исперих, категория на земята Четвърта при граници на 

имота: имоти с №, № 060005, 000049, 000094, 060001, 060078, 060002 и 060004, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 3053 от 22.05.2017 г., вписан в Агенцията по вписванията 

на 01.06.2017г. под №60, том 6, дело №1077. 

2.2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години  

считано от селскостопанската 2018/2019 година. 

2.3. Определя  годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет) лева на 

декар.    
  

 3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  
 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 144, ЕКАТТЕ 32 874, 

местност “Айорман” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на 

Задание, с приложения към него Опорен план. 

 

 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, 

            От Иван Теодоров Иванов – управител на  “Агротайм” ЕООД има подадено 

Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-925 /15.11.2017 год. за Разработване на 

ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 144, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Айорман” – землище 

гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3  от ЗУТ и 

одобряване на Задание, с приложения към него Опорен план.              

                 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 № 000 144, 

ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Айорман” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград 

и одобряване на Задание, с приложения към него Опорен план,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 

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

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 
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            1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 144, ЕКАТТЕ 32 

874, местност  “Айорман” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград             

            2.  Одобрява представеното Задание, с приложения към него Опорен план 

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

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

дневен срок от приемането му. 

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо заместник Кмет. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

        

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

             

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто решенията към 

нея.. 

 Няма желаещи.  

 Преминаваме към гласуване. 

 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: 
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Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 422 

 

           Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 144, 

ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Айорман” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание, с приложения към него Опорен план,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и 

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

 

Общински съвет Исперих 

  РЕШИ : 

 

            1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 144, ЕКАТТЕ 32 874, 

местност  “Айорман” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград             

            2.  Одобрява представеното Задание, с приложения към него Опорен план 

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

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

дневен срок от приемането му. 

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

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

 

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 089, по КВС на  

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо заместник Кмет. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

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

Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № К-4191/07.11.2017 г. за Разработване на  

ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 089, по КВС на  с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград  

по смисъла на  чл. 109 ал. 1, т. 3 от ЗУТ с цел разделяне на имота на два по малки – единият 

за “Водоем”, другият за  “Пасище, мера” .                                 

                 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 
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Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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

000 089, по КВС на  с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград с цел разделяне на имота на два 

по малки – единият за “Водоем”, другият за  “Пасище, мера” и одобряване на Задание, на 

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

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 000 089, по КВС на с. 

Подайва, общ. Исперих, обл. Разград, с цел разделяне на имота на два по малки – единият за 

“Водоем”, другият за  “Пасище, мера” . 

          2.  Одобряване на Задание 

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

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

приeмането му.  

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо заместник Кмет. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

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

 Да чуем становището на Кмета на с. Подайва. 

 

 Заид  Кадир – Кмет на с. Подайва. 

 Не съм съгласен с разделяне на имота на два по малки – единият за “Водоем”, другият 

за  “Пасище, мера”. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Язовира в с. Подайва се води пасище, четохте ли Заданието. За това сега се прави ПУП 

за водоем отделно. 

 Архитект Йоцов обеснете по подробно 

 

 Милен Йоцов – главен архитект на Община Исперих. 

 Този имот се води пасище и мери. При обилни валежи част от терена позволява да се 

събира достатъчно вода и това води до разделянето и на две, като едната част може да бъде 

водоем, който да се използва за напояване или развъдник. Незнам какво притеснява жителите 

на с. Подавйа. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря арх. Йоцов. 

 Интересувах се и искам да кажа, че не могат да се правят каквито и да е подобрения или 

подръжки на този язовир ако не се смени предназначението. От 2009 г. 216 дек. Са актувани 

като пасище и мери. Частта която не се залива от дъждовете ще си остане като пасище. 

 Има ли други мнения, предложения по докадната записка. 

 Няма.  

 Преминаваме към гласуване. 

 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 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 423 

 

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

000 089, по КВС на  с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград с цел разделяне на имота на два 

по малки – единият за “Водоем”, другият за  “Пасище, мера” и одобряване на Задание, на 

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

 

Общински съвет Исперих  

 РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 000 089, по КВС на с. 

Подайва, общ. Исперих, обл. Разград, с цел разделяне на имота на два по малки – единият за 

“Водоем”, другият за  “Пасище, мера” . 

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

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

приeмането му.  

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания , обособени в самостоятелни линии и пакети от 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми в съответствие със Закона за 

обществените поръчки. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

   

 Поради изтичане срока на договорите за изпълнение на обществен превоз на пътници, 

е необходимо да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на 

линиите. 

 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет–Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 На основание чл.21 , ал.1 т.25 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 19 , ал.2 от Закона за 

автомобилните превози , във връзка с чл.16в , ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване  на транспортни схеми и за осъществяване на обществен 

превоз на пътници с автобуси и чл.60 , ал.1 от АПК  

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 РЕШИ: 

 

 I. Дава съгласие и възлага на Кмета на община Исперих да проведе процедура по реда 

на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания ,обособени в самостоятелни линии и пакети от общинската 

, областната и републиканската транспортни схеми при спазване на разпоредбите на Глава II , 

раздел I от Наредба  №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване  на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на 

Министерството на транспорта , информационните технологии и съобщенията и в 

съответствие с Регламент /ЕО/№1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно 

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. 
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II. С настоящото решение Общински съвет – Исперих делегира изпълнението на 

своите функции относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки на Кмета на Община Исперих и го оправамощава да предприеме и извърши всички 

правни и фактически действия по подготовка на процедурата, нейното провеждане и 

сключване на договори.                 

 III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането 

му. 
 IV.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния   

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му пред 

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

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо заместник Кмет. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

        

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

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 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 424 

 На основание чл.21 , ал.1 т.25 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 19 , ал.2 от Закона за 

автомобилните превози , във връзка с чл.16в , ал.1 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване  на транспортни схеми и за осъществяване на обществен 

превоз на пътници с автобуси и чл.60 , ал.1 от АПК  

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 РЕШИ: 

 I. Дава съгласие и възлага на Кмета на община Исперих да проведе процедура по реда 

на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания ,обособени в самостоятелни линии и пакети от общинската 

, областната и републиканската транспортни схеми при спазване на разпоредбите на Глава II , 

раздел I от Наредба  №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване  на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на 

Министерството на транспорта , информационните технологии и съобщенията и в 

съответствие с Регламент /ЕО/№1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно 

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. 

 

II. С настоящото решение Общински съвет – Исперих делегира изпълнението на 

своите функции относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки на Кмета на Община Исперих и го оправамощава да предприеме и извърши всички 

правни и фактически действия по подготовка на процедурата, нейното провеждане и 

сключване на договори.     

             

 III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането 

му. 

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

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

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му пред 

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

 

 

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих          

 Относно: Предложение за определяне на минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници на територията на община Исперих.  
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози е необходимо 

общинският съвет да актуализира минималните и максималните цени  за таксиметров  превоз  

на пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидни за  територията на 

Община Исперих. 

Предвид горепосоченото предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното 

                                                                  

             

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 21, ал.1 т. 25  и ал. 2 от  ЗМСМА и  чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона 

за автомобилните превози  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

I. Определя минималните и максималните цени за таксиметров   превоз   на пътници за 

един километър пробег валидни за територията на Община Исперих както следва: 

1. По дневна тарифа минимална цена – 0.75 лв. , максимална цена – 1 лв. 

2. По нощна тарифа  - минимална цена – 1.20 лв. , максимална цена – 1.50 лв. 

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно закона 

действия. 

     II.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния   

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му пред 

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо заместник Кмет. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на водещата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 425 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 25  и ал. 2 от  ЗМСМА и  чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона 

за автомобилните превози  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

I. Определя минималните и максималните цени за таксиметров   превоз   на пътници за 

един километър пробег валидни за територията на Община Исперих както следва: 



 42 

1.По дневна тарифа минимална цена – 0.75 лв. , максимална цена – 1 лв. 

           2.По нощна тарифа  - минимална цена – 1.20 лв. , максимална цена – 1.50 лв. 

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно закона 

действия. 

     II.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния   

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му пред 

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

 

 

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот частна  общинска 

собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Разград, по реда на Закона за общинската 

собственост. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно Решение № 99/29.08.2012 на Общински съвет Исперих е сключен договор на 

26.11.2012г. за предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот частна общинска 

собственост в полза на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Разград към Министерството на 

земеделието и храните, за нуждите на Общинска служба по Земеделие. 

Във връзка с горното в деловодството на община Исперих e входирано заявление от 

директора на ОД“ Земеделие“ Разград за подновяване на договорните отношения и 

предоставяне на безвъзмездното управление на части от имот частна общинска собственост - 

помещения за офиси, находящи се на ІІ-ти етаж от административна сграда на община 

Исперих, както следва: 

Офиси № 1(едно) и № 2(две), находящи се на ІІ етаж от масивна триетажна сграда в 

УПИ Х-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), квартал 185(сто осемдесет и пет) 

по плана на гр. Исперих, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1624/24.07.2006 

год. с административен адрес гр.Исперих ул.”Родопи” № 1 при граници и съседи на имота: 

север – УПИ І, юг-УПИ ІХ, изток-УПИ ІІ и запад – ул.”Родопи”, с обща площ на 

помещенията 45,53 (четиридесет и пет цяло петдесет и три) кв.м.  

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните  

      

                                                      РЕШЕНИЯ: 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.3 от 

Наредба №27 на ОбС-Исперих  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление в полза на Областна 

дирекция „Земеделие“ гр. Разград, към Министерство на земеделието и храните, за  

осъществяване на дейността на Общинска служба по земеделие - Исперих, върху следните 

помещения частна общинска собственост, както следва: 

Офиси № 1(едно) и № 2(две), находящи се на ІІ етаж от масивна триетажна сграда в 

УПИ Х-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), квартал 185(сто осемдесет и пет) 

по плана на гр. Исперих, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1624/24.07.2006 

год. с административен адрес гр.Исперих ул.”Родопи” № 1 при граници и съседи на имота: 

север – УПИ І, юг-УПИ ІХ, изток-УПИ ІІ и запад – ул.”Родопи”, с обща площ на 

помещенията 45,53 (четиридесет и пет цяло петдесет и три) кв.м.  

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

управление със срок от 10 години. 

 

ІІІ. 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. 

 Благодаря г-жо заместник Кмет. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева  да докладвате становището на водещата комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

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

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

ли? 

 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ» 

 Има подадена Декларация по чл. 12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване  

на конфликт на интереси от общинския съветник Росица Митева и същата няма да участва в 

гласуването. 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Нурула. 

 Въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване.  

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот частна  общинска 

собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Разград, по реда на Закона за общинската 

собственост. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  
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27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

    

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

Общинския съветник Росица Митева не гласува. 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 426 

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

администрация, чл.8, ал.1 и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.3 от 

Наредба №27 на ОбС-Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление в полза на Областна 

дирекция „Земеделие“ гр. Разград, към Министерство на земеделието и храните, за  

осъществяване на дейността на Общинска служба по земеделие - Исперих, върху следните 

помещения частна общинска собственост, както следва: 

Офиси № 1(едно) и № 2(две), находящи се на ІІ етаж от масивна триетажна сграда в 

УПИ Х-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), квартал 185(сто осемдесет и пет) 

по плана на гр. Исперих, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1624/24.07.2006 

год. с административен адрес гр.Исперих ул.”Родопи” № 1 при граници и съседи на имота: 

север – УПИ І, юг-УПИ ІХ, изток-УПИ ІІ и запад – ул.”Родопи”, с обща площ на 

помещенията 45,53 (четиридесет и пет цяло петдесет и три) кв.м.  

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

управление със срок от 10 години. 

 

ІІІ. 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. 
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 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Исперих. 

 Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Исперих по 

смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и 

определяне на нейния състав. 

 

 Заседанието се води от г-н Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов  – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Съгласно разпоредбата на чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража, работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага от 

представители на наблюдателни комисии, комисии за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни, териториални структури на Министерството на труда и 

социалната политика, граждански и религиозни сдружения и неправителствени организации.  

Наблюдателните комисии се създават към общинските съвети и в състава им 

задължително се включва пробационен служител и представител на затвора. В работата на 

комисията, по нейна преценка, могат да бъдат привличани и да участват, с право на 

съвещателен глас и представители на синдикалните, на младежките, работодателски и други 

организации. 

Съставът на наблюдателните комисии се утвърждава от председателя на общинския съвет, 

който ръководи непосредствено или чрез свой представител дейността на наблюдателната 

комисия /чл. 170, ал.3 от ЗИНЗС/. 

Наблюдателните комисии към общинските съвети имат следните функции и задачи: 

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;  

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране 

на социални услуги на територията на общината;  

3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в 

затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно 

освобождаване;  

4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;  

5. подпомагат семействата на лишените от свобода;  
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6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата 

за лишаване от свобода. 

А според разпоредбата на чл.171, ал.4 от ЗИНЗС – Издръжката на наблюдателните 

комисии се осигурява от общинските съвети. 

Именно предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 2, в изпълнение на 

правомощията по чл. 21, ал. 1 т.1 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 170 и чл.171 от  Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Създава 7 /седем/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет Исперих по 

смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 

стража, постоянно действаща по своя характер и определя нейния състав както 

следва: 

Председател: Адв.Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

Секретар: Представител на Общинска администрация Исперих. 

Членове: 

1. Пробационен служител - Представител на Областна служба „Изпълнение на 

наказанията“ – град Разград; 

2. Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни; 

3. Представител на РУ-Исперих към ОД МВР – Разград; 

4. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – община Исперих; 

5. Представител Дирекция „Бюро по труда“ - Исперих. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет Исперих да уведоми институциите по 

т.1 от настоящото решение за излъчване на свои представители за членове на 

наблюдателната комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се 

утвърди от Председателя на Общински съвет Исперих и председателя на 

комисията. 

3. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, определен с 

вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава на 

комисията на първото нейно заседание. 

4. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов  – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева  да докладвате становището на водещата комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 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” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов  – Заместник 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 27.11.2017 

г. от 15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов  – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. Вашата комисия е участваща. 

 

 Екатерина Димитрова – Председателстващ заседанието на ПК по «Образование, 

култура, спорт и туризъм» . 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 27.11.2017 

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” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов  – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Иматели въпроси, предложения, становища по проекта за решения към докладната 

записка. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 427 

 

На основание чл.21, ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1 т.1 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 170 и чл.171 от  

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, предлагам Общински съвет 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Създава 7 /седем/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет Исперих по 

смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 

стража, постоянно действаща по своя характер и определя нейния състав както 

следва: 

Председател: Адв.Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

Секретар: Представител на Общинска администрация Исперих. 

Членове: 

1. Пробационен служител - Представител на Областна служба „Изпълнение на 

наказанията“ – град Разград; 

2. Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни; 

3. Представител на РУ-Исперих към ОД МВР – Разград; 

4. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – община Исперих; 

5. Представител Дирекция „Бюро по труда“ - Исперих. 

 

 2. Възлага на Председателя на Общински съвет Исперих да уведоми институциите по 

т.1 от настоящото решение за излъчване на свои представители за членове на наблюдателната 

комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се утвърди от Председателя на 

Общински съвет Исперих и председателя на комисията. 

3. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, определен с 

вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава на 

комисията на първото нейно заседание. 

4. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет Исперих. 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Схема BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих получи покана за партньорство по проект „Превенция на 

институционализирането, чрез насърчаване на социалното включване на младежи в 
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неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в 

резидентни услуги в гр.Разград и гр.Исперих“, с който Сдружение „ЖАНЕТА“ гр.Разград ще 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Схема BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Целта на процедурата е да допринесе за превенция на институционализирането, за 

насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, 

включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране 

на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа, подкрепа на 

личностното развитие. 

За община Исперих Сдружението предвижда целева група по проекта от 20 младежи, 

настанени в Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 към Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства „Лудогорие“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания. 

В проектното предложение ще бъдат включени дейности по разработване и прилагане 

на програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното 

развитие и социалното включване на младежите, настанени в ЦНСТ чрез: 

- развиване на таланти и насърчаване на взаимопомощта; 

- подкрепа за достъп до образование; 

- работа с родителите; 

- личностно развитие; 

- придобиване на умения за самостоятелен живот; 

- осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и 

друго консултиране на младежите. 

Средствата, които се отпускат по схемата са безвъзмездни, без да се изисква 

съфинансиране от водещата организация Сдружение „ЖАНЕТА“ и партньорите Община 

Разград и Община Исперих. 

В насоките за кандидатстване по схемата е указано, че при партньоство с община 

следва да се представи решение на общинския съвет за одобряване на партньорството.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

и местната администрацияи и в изпълнение на т.11.2.Специфични изисквания за допустимост 

на кандидата и партньорите от Условия за кандидатстване по Схема BG05M9OP001-2.009 

„Открий ме“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да участва като партньор на Сдружение „ЖАНЕТА“ 

по Схема BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише всички необходими документи 

във връзка с кандидатстването. 

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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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. Вашата комисия е водеща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 27.11.2017 

г. от 15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. Вашата комисия е участваща. 

 

 Екатерина Димитрова – Председателстващ заседанието на ПК по «Образование, 

култура, спорт и туризъм» . 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 27.11.2017 

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” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Иматели въпроси, предложения, становища по проекта за решения към докладната 

записка. 
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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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 428 

 

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

и местната администрацияи и в изпълнение на т.11.2.Специфични изисквания за допустимост 

на кандидата и партньорите от Условия за кандидатстване по Схема BG05M9OP001-2.009 

„Открий ме“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да участва като партньор на Сдружение „ЖАНЕТА“ 

по Схема BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише всички необходими документи 

във връзка с кандидатстването. 

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. 

 

 

 

 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ гр.Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно Закона за социално подпомагане Община Исперих е доставчик на социални 

услуги и кметът нa общината управлява социалните услуги, които са делегирани от 

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

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

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

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

Към момента това са услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“, Домашен социален 

патронаж и Топъл обяд, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Лудогорие“ и Комплекс 

за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“, включващ 2 Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания, Преходно жилище и Център за обществена подкрепа. 

Разкрити са и Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания и Дневен 

център за деца и/ или младежи с увреждания. 

Услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“ се предоставят в домашна среда. 

Домашен социален патронаж и Топъл обяд се помещават в новопостроения Център за отдих, 

свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих. 

ЦНСТД/МУ се намира на ул.“Арда“. ДДЛРГ „Лудогорие“, КСУДС „Лудогорие“ и ДЦД/МУ 

се помещават в сградата на Дома. 

С проект “Интеграция на деца и младежи с увреждания, чрез предоставяне на 

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

човешките ресурси 2007-2013г.“, с който бяха разкрити ЦНСТД/МУ и ДЦД/МУ беше 

планирано включването на Дневния център в структурата на КСУДС „Лудогорие“, с цел 

оптимизиране на организационното и финансово управление. 

След закриването на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Лудогорие“, в края на 

2018г., на негово място се планира да бъде разкрит Център за работа с деца на улицата, който 

също да бъде включен към КСУДС „Лудогорие“. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

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

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

семейства „Лудогорие“, считано то 01.01.2018г. 

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

или младежи с увреждания, считано то 01.01.2018г. 

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

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

 

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. Вашата комисия е водеща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 27.11.2017 

г. от 15.30 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” 

6 5 5 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. Вашата комисия е участваща. 

 

 

 

 Екатерина Димитрова – Председателстващ заседанието на ПК по «Образование, 

култура, спорт и туризъм» . 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 27.11.2017 

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” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Откривам дискусията по обсъждането на докладната записка и проекта за решения. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

 Какво налага включването на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания към 

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

семейства „Лудогорие»? Има ли причина или финансови затруднения? 
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 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Комплекса и дома са на делегиран бюджет.  Целта не е толкова финансовата част или 

организационна. Оптимизирането на образователната система налага тези усилия да се 

насочат към социалната сфера. Това е една от стъпките. Предстои намаляване капацитета на 

дневния център и това ще доведе до финансови затруднения и смятам, че трябва да се 

предприемат сериозни мерки. Капацитета на услугата беше 40 в момента е 30 и не ми 

харесват някои неща които се случват. При обединяването на Дневен център за деца и/ или 

младежи с увреждания и Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие» 

няма да рефлектира върху персонала и по конкретно да се освобождава персонал. 

  

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

 От това което  ни обяснявате не виждам защо е необходимо това обединяване. Има ли 

представители на центъра и комплекса. Нека да чуем и тяхното мнение по предложението за 

проекто решение. 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте. За протокола да се представите. 

 

 Полина Стоянова – Ръководител ДЦДВУ. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Изказвам личното си мнение и това , че не съм съгласно с проекта на решение към 

докладната записка. Назад във времето през 2015/2016 г. имаше възможност да бъдат 

обединени Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие» и Дневен център 

за деца и/ или младежи с увреждания, но не се направи. През 2016/2017 г. стартирахме 

самостоятелно със собствен бюджет и ако ми позволите да обясня, че дневния център 

предлага грижи  за през деня, а комплекса непрекъснат режим на работа. Бюджета, който е 

спуснат и насочен към деца с увреждания отговаря на стандарта и ние се правяме много 

добре, което не налага обединяването на центъра и комплекса. 

 През този период от време ние сме доказали, че добре управляваме финансите си и се 

справяме с организацията на работния процес. Що се отнася до нападките за организиране на 

обучения, аз съм длъжна да осигуря такива за да може персонала да бъде по добре 

квалифициран. Мониторинговия доклад показва, че този екип се усъвършенства. Това е мое 

задължение и съм го направила, бюджета го позволява и няма нарушения във финансовата 

част. Искам да отбележа, че имаме икономии и  центъра се справя с отпуснатия бюджет, като 

не сме си позволили излишни разходи. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря Ви. 

 Уважаема г-жо Бейтула заповядайте. 

 

 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 Исках да спестя неприятната част от даните които имам за дневния център. Много така 

позитивно говори ръководителя за развитието на услугата, като услугата изобщо не се 

развива добре по оценка на Дирекция „ Социално подпомагане”, както и на Регионална 

Дирекция „ Социално подпомагане”.Исках да спестя тази информация за да няма засегнати. 

Отделно има  финансови разходи – неоптимизирани разходи / не е оправдано едно ядро от 

един екип да ходи по 4-5 пъти на година на обучение/ това не си го позволяваме дори ние. 

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
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 Благодаря г-жо Бейтула. Искам да попитам имате ли в писменно оценката на Дирекция 

„ Социално подпомагане” 

 

 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Нямаме оценката в писменнна форма. Беше ми поставено условие да предприемем 

някакви действия. Аз се боря за увеличаване капацитета на центъра от 50 на 60, като това е 

много важно за нас защото касае нови работни места и др. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи? 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 От дебатите направени досега оставам с убеждението, че  при обединяването на 

Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие» и Дневен център за деца и/ 

или младежи с увреждания бюджета ще бъде общ и ще дадем конфорт на Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие», който има финансови затруднения. 

Бюджета, който се отпуска за комплекса е съобразен с нуждите на тези деца, а при такова 

обединяване ние ще ощетим тези деца. Аз нямам нищо против да се увеличат 

възнагражденията и на работещите в комплекса за социални услуги, но да не е за сметка на 

някого. Работещите с деца с увреждания при това обединяване няма да са така мотивирани в 

работата си и от там ще ощетим и тези деца да получават качествена услуга. 

 Изразявам своето становище по докладната и проекто решенията към същата, че аз 

няма да я подкрепя. 

 

 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Децата няма да бъдат ощетени. В момента има една голяма несправедливост. Колегите 

които работят в Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие» получават 

много по ниски възнаграждение от  колегите в дневния център. Естествено разлика винаги ще 

има във възнагражденията, но не толкова голяма. Икономията която я има смятам, че може да 

се използва от всички да се направи един център, където да играят всички заедно. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Предлагам да чуем и финансистите, които имат поглед върху дейността на комплекса 

за социална услуга и дневния център. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Янка Митева – Директор Дирекция „ ИРФ” в община Исперих. 

 Смятам, че на всички Ви стана ясно, че финансово са обезпечени, всички дейности са 

държавни, естественно там има приет стандарт, който общината е защитила на база 

потребители дали това са деца с увреждания или това са деца настанени в комплекса за 

социална услуга Министерството с приемането на държавния бюджет е разчела съответните 

средства. Тези средства са достатъчни за да се обезпечи дейноста ЦНСТ и на дневния център. 

Истината при Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие»  това е 

държавна политика и всички знаем, че предстои цялостно закриване на дома. Миналата 

година се говореше за принудително закриване на дома още от тази година, с което 

естествено се преборихме и това не е вина на единия или другия ръководител, че стандарта за 

децата в дома наистина е много нисък. Стандарта в комплекса за социална услуга е по голям 

защото там не са включени дейности които са пред закриване. Решението за обединяване  

трябваше да се вземе тогава, когато приключи проекта, но това не се направи. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Митева. 

 Други желаещи. 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Искам да искажа своето мнение, че не можем да правим сравнение с персонал който 

работи с деца с увреждания и този персонал раотещ с децата в комплекса за социални услуги. 

И ще гласувам против това обединяване защото работата с деца с увреждания е много по 

трудна и естествено и възнаграждението им трябва да бъде по голямо. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Рамадан. 

 Танжу Рамадан – началник отдел „ Бюджет и счетоводство”. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Искам да изразя пред Вас моето становище по финансовата част на центъра за работа с 

деца с увреждания. Според системата на двойния подпис единия от подписите е мой и аз 

отговорно заявявам, че няма финансови разхищения. Да има организирани екскурзии, но 

както каза ръководителя те са предвидени и гласувани в началото на годината. Ако някой от 

общинските съветници иска повече информация касаеща финансовото състояние или има 

въпроси мога да отговоря. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Рамадан. 

 Прекратявам дебатите по докладната записка и проекто решетнията към нея. 

 Заповядайте г-н Нурула 

  

 Хамди Нурула - Председателя на ПК по „ ПУКИ” 

 Общинския съветник Шенгюл Юсуф няма да участва в гласуването поради установен 

конфликт на интереси. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване, което е поименно. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

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

Относно: Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ гр.Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР   Въздържал се П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ   Въздържал се П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН  против  П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  против  П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН   Въздържал се П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ  против  П  
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 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ  против  П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  против  П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  против  П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА   Въздържал се П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  против  П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ   против  П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ  против  П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против   

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     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

    

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 8 12 4 

Общинския съветник  Шенгюл Юсуф не гласува. 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 429 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 11, 

ал.10 от Закона за публичните финансии 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. НЕ ПРИЕМА  РЕШЕНИЯТА по докладна записка от Айджан Бейтула – заместник 

Кмет на Община Исперих относно: Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

„Лудогорие“ гр.Исперих 

 

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

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

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

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

община Исперих за 2018г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаването на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно наследство. 

Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното 

населението, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни центрове. 

Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата общините формират 

и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, съчетавайки принципите на 

националната културна политика с местните условия и традиции, а в изпълнение на чл.26а, 

ал.2 от Закона за народните читалища Общинските съвети приемат Годишна програма за 

развитието на читалищната дейност в съответната община за следващата календарна година.  

В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в община Исперих за 2018г., разработена на базата на предвидените 

от местните читалища дейности. 

Проектопрограмата е съобразена със стратегическите документи за развитие на 

община Исперих и цели обединяването на ресурсите и усилията на всички заинтересовани 

страни за утвърждаването на народните читалища като стабилен фактор за развитието на 

местната култура и гражданското общество.  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание на чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих 

за 2018г.  

2.Финансовото обезпечаване на дейностите по Програмата при необходимост да бъде 

договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на община Исперих и 

съответното читалище. 

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

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

 

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

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

 

ПРОГРАМА 

за развитие на читалищната дейност в община Исперих 
 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с обогатяване на културния живот, както 

и запазване обичаите и традициите на българския народ. Това са: 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква; 

НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово; 

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец; 

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец; 

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево; 

НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци; 

НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци; 

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница; 

НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва; 

НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино; 

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета - 1956г.” с.Средоселци; 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище; 

НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово; 

НЧ „Светлина 1939” с.Яким Груево; 

НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово; 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Към 22 читалища функционират и библиотеки, в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово 

няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се помещава, а към НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих не функционира такава, поради наличието на Централна 

общинска библиотека. 

 Читалищата се управляват от настоятелства и набират средства от: членски внос, 

културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджет, наем от движимо 

и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи. Държавната субсидия се 

разпределя от Общинския съвет и се използва предимно за фонд работна заплата на 

читалищните секретари. 

По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните 

читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и стопанисване 

сградите, в които се помещават. В селата Бърдоква, Делчево, Духовец, Къпиновци, Малко 

Йонково, Печеница, Средоселци и Яким Груево читалищата се помещават в една сграда с 

кметствата. В изпълнение на §6 от Закона на част от читалищата е предоставена за ползване 

общинска земеделска земя. Проблеми с оземляването имат: 

•НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово не разполага със стопанска земя 

•НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци не разполага със стопанска земя 
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•НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково разполага с 25дка пасища 

•НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци разполага с 50дка гори 

•НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих разполага с 50дка, от които 44дка пасища и 6дка 

обработваеми земи 

 

Всички читалища в община Исперих са с регистрация в Министерството на културата 

и имат съдебна регистрация. Членове са на Съюза на българските читалища и редовно 

плащат членския си внос. В почти всички читалища с допълваща субсидия от 

Министерството на културата бяха доставени компютри и размножителна техника, а в някои 

бяха направени частични ремонти и подмяна на дограма. През 2011г. за допълваща субсидия 

от МК бяха одобрени три читалища – НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово, НЧ „Нов живот 

1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, като сесията беше за художествено-

творческа дейност. През 2015г по проект, финансиран от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007 – 2014г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964“ 

с.Малко Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. През 

2016 година настоятелствата към читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, 

с.Тодорово и НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово кандидатстваха за безвъзмездно 

финансиране на ремонтите на читалищните сгради по ПРСР, а НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари 

подаде проектно предложение за оборудване и обзавеждане на обновената сграда на 

читалището. През 2017 година Община Исперих кандидатства за реализирането на мерки за 

енергийна ефективност в сградите на НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ „Самообразование 

1901“ с.Голям Поровец пред Национален доверителен еко фонд. Общината води 

кореспонденция за сключване на договор за безвъзмездно финансиране със средства от ПРСР 

за ремонта на сградата на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.  

 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в 

община Исперих. 

2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината. 

3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. 

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

5. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението. 

 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване 

и поддържане на електронни информационни мрежи. 

2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване 

на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите 

условия. 

3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, 

чествания и младежки дейности. 

4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на 

читалищата. 

5. Събиране и разпространяване на знания за родния край. 

6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението. 

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Месец Януари 
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* Честване Деня на родилната помощ 21 януари /Бабинден/ със седянки и програми в 

селата Бърдоква, Голям Поровец, Делчево, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, 

Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Райнино, Свещари, Старо Селище. 

* Беседа по проблемите на безработицата в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Атанасовден в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Седянка с жените от селото в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец всеки 

вторник. 

* Кътове в библиотеките на населените места по случай годишнини от рождението на 

бележити автори. 

 

Месец Февруари 

* Седянка с жените на тема „Моите способности и умения“ в НЧ „Самообразование 

1930“ с.Делчево. 

* Рецитал по случай 145 години от обесването на Васил Левски в НЧ „Съзнание - 

1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Отбелязване на Световния ден за борба с рака в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ 

с.Вазово. 

* Вечер на младото семейство в НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ „Васил 

Левски - 1936г.” с.Печеница, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Програма посветена на Международния ден на майчиния език в НЧ „Пробуда 1927“ 

с.Китанчево. 

* Кътове-витрини по повод 145 години от обесването на Васил Левски по населени 

места.  

* Честване на патронния празник на ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, съвместно с НЧ 

„Наука - 1937г.“ с.Тодорово.  

* Отбелязване Деня на лозаря и Деня на влюбените в с.Голям Поровец, с.Духовец, 

с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Малък Поровец, с.Райнино, 

с.Свещари, с.Яким Груево. 

* Честване на юбилейния празник на жители от селото навършили 80 години в НЧ 

„Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Работилница за мартеници в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Изложба на мартеници в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово. 

 

Месец Март 

* Изложба на мартеници и награждаване на отличените участници в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Ден на художествената самодейност – съвместен концерт с гостуващ самодеен 

състав, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Тържествен концерт по повод Националния празник на България, организиран от НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих на 03.03.2018г. 

* Празничен концерт по случай 8-март в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на изложби и честване на Баба Марта, Националния празник 3 март, 

Международния ден на жената и Първа пролет, съвместно с детските градини по населени 

места.  

* Честване Деня на самодееца в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Вечер на младото семейство, организирана от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ 

„Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци. 

* Младежка дискотека, организирана от НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино и НЧ 

„Съзнание - 1927“ с.Вазово. 
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* Седянка с жените в селото на 08.03.2018г. в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище. 

* Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево. 

* Провеждане на конкурс за рисунка на тема „Първа пролет“ от НЧ „Пробуда 1928“ 

с.Лъвино. 

* Провеждане на отчетни събрания на читалищата във всички населени места. 

 

Месец Април 

* Честване Деня на здравния работник в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ 

с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Великден – ателие за боядисване на яйца и изложба на козунаци в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Седянка – приемственост между поколенията в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ „Пробуда 1927“ 

с.Китанчево. 

* Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ „Просвета 

1929“ с.Духовец и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци. 

* Отбелязване на Деня на ромите в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Отбелязване Деня на земята в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

* Отпразнуване на Лазаровден и Цветница в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ 

„Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* „Маската – културно и духовно наследство" - маскарадна обредност, плакат, 

графика, рисунка, организирано от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Детско утро с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата, организирано 

от НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 

1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни сближават“ в 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница. 

* Изложби на великденски яйца в населените места.  

* Кътове-витрини по повод Великден и Седмицата на детската книга по населени 

места.  

* Организиране на младежка и ученическа дискотека от НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Концерт на Балет „Форте“ и ТШ за свободни танци по случай Деня на балета, 

организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Месец Май 

* Младежка дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ 

с.Малко Йонково, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Честване на селищния празник, организирани от НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ 

с.Йонково, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Тържества по случай Първи май в селата Белинци, Духовец, Китанчево, Печеница, 

Тодорово. 

* Тържества по повод Гергьовден в с.Йонково, с.Конево, с.Печеница. 

* Гергьовско хоро - веселие с участието на самодейни колективи в НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих на 06.05.2018г. от 10:30ч. пред паметника „Свети Георги“.  

* Вечер на таланта в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец. 

* Празник на Руската песен на 09.05.2018г., организиран от НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих. 
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* Спортен празник с ученици в НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец и НЧ 

„Светлина 1939” с.Яким Груево. 

* Литературно-музикални програми по повод Деня на библиотекаря, организирани от 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* „Децата на Европа рисуват“ - конкурс за детска рисунка и изложба с рисунки на 

децата в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Изготвяне на кътове - витрини и организиране на тържества по повод Деня на 

славянската писменост и култура по населените места. 

* „Полети с мен“ - фестивал на хвърчилата в ИАР „Сборяново“, организиран от НЧ 

„Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Концерт по случай 24 май, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Постановка на театрална група „Веселяците“ НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* „Да пеем и танцуваме заедно“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Посрещане на похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“, организирано от 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Съзнание 

1891“ гр.Исперих. 

* Тържества по случай завършване на учебната година в селата. 

* Буфо пародия по „Ромео и Жулиета“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

 

Месец Юни 

* Ученически спортен крос и спортни състезателни игри по случай Международния 

ден на детето в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

* Карнавално шествие по случай Международния ден на детето НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих. 

* Честване Деня на детето съвместно с детските градини – рисунка на асфалт, изложба 

на детска рисунка, състезателни игри, излети до близки местности в населените места.  

* Честване на селищния празник, организиран от НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ 

с.Къпиновци. 

* Организиране на общоселски празник и младежка дискотека от НЧ „Васил Левски - 

1936г.” с.Печеница 

* Кътове-витрини по случай 2 юни по населени места. 

* Зелено училище с деца, организирано от НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 

* Честване патронния празник на ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, организирано от 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Честване на селищния празник, организирано от НЧ „Самообразование 1901“ 

с.Голям Поровец. 

* Шах турнир в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино. 

 

Месец Юли и месец Август 

* „Ваканция ура“ – празничен концерт в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Летни ателиета по изкуство, организирани от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на кътове и витрини за рождението на Иван Вазов, Васил Левски, 

Васил Априлов, Валери Петров, Дора Габе, Димитър Талев, Ангел Каралийчев, организирани 

от читалищата от района. 

* Детска дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета - 1942г.“ 

с.Райнино. 

* Общоселско веселие по повод Международния ден на младежта, организиран от НЧ 

„Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Илинденски събор в НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец. 
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* Вечер на младото семейство, организирано от НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ 

„Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Васил Левски - 1936г.” 

с.Печеница, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Вечер на селската жена, организирана от НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Детска дискотека в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Самообразование 1901“ 

с.Голям Поровец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Забавно увеселителна вечер в НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци. 

* Общоселска седянка в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Честване на религиозния празник Рамазан байрам по населени места. 

 

Месец Септември 
*Тържества по повод откриването на учебната година, организирани от НЧ „Съзнание 

- 1927“ с.Вазово, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци, НЧ 

„Наука - 1937г.“ с.Тодорово, съвместно с основните училища. 

* Организиране на беседа „Новите компютърни технологии“ в НЧ „Рома – Вазово - 

2007г.“ с.Вазово. 

* Кътове и тържества по повод Деня на съединението и Деня на независимостта на 

България. 

* Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово. 

* Общоселски събори, организирани от НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 

1928“ с. 

* Честване на Успение Богородично в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево. 

* Европейски дни на наследството – фотоконкурс „Културното наследство на 

Исперих“ във фоайето на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Честване на религиозният празник Курбан байрам по населени места. 

 

Месец Октомври 

* Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по населени места. 

* Общоселско веселие, организирано от НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино и НЧ 

„Просвета 1920“ с.Старо селище. 

* Честване на Хелоуин – карнавал, маскен бал, парти съвместно с децата от ОУ 

„Христо Ботев“ - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево. 

* Забавно-увеселителна вечер, организира от НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ 

„Просвета - 1942г.“ с.Райнино. 

* Участие на самодейни колективи от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих в Дните на 

културно – историческото наследство. 

 

Месец Ноември 

* Празничен концерт по случай Деня на народните будители в НЧ „Съзнание 1891“ 

гр.Исперих и чествания в НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница. 

* Кътове-витрини и тържества по повод Деня на народните будители – 1 ноември по 

населените места. 

* Общоселско веселие по повод селищния празник, организирано от НЧ „Съзнание - 

1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари. 

* Седянка в с.Конево – честване на Деня на християнското семейство в НЧ „Нов живот 

1940“ с.Конево. 

* Забавно-увеселителна вечер с младежите от селото, организирана от НЧ „Васил 

Левски 1927” с.Бърдоква. 

* Честване на 80-годишнината на жителите от селото, съвместно с кметството - НЧ 

„Самообразование 1930“ с.Делчево. 
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Месец Декември 

* Организиране на беседа за полово предаваните заболявания по случай 

Международния ден за борба със СПИН в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово. 

*Организиране на беседа „Законите в България“ в НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ 

с.Вазово. 

* Младежка дискотека по повод Деня на студентите – 8 декември и честване по 

населените места. 

* Тържество по случай патронният празник на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко 

Йонково. 

* Музикална програма с учениците от ОУ „Васил Априлов“ в НЧ „Светлина 1939” 

с.Яким Груево. 

* Работилница на Дядо коледа – изработване на картички, коледно-новогодишна 

украса и сурвачки в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране на коледен базар от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Коледен концерт „Коледна фиеста“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих. 

* Организиране и провеждане на коледни и новогодишни тържества, седянки, изложби 

на сурвакници, картички от читалищата по населени места. 

 

 

V. ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ – Приложение 1 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изпълнението на Програмата ще спомогне за опазването и съхраняването на културно 

историческото ни наследство. Подпомагането и развитието на любителското художествено 

творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования. Уреждането и 

поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в 

получаване на нови знания. Реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на 

културния живот. Усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори 

врати към необятното глобално пространство. 
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Приложение 1 

 

 

ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

по 

ПРОГРАМА 

за развитие на читалищната дейност в община Исперих 

за 2018 година 
№ 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 7 8 9 

1 НЧ „Пробуда 1931” 

с.Белинци 

35 бр. 8 бр. 2 бр. 3 бр. 

1 000,00лв. 

- 

1 000,00лв. 

 

- 

2 НЧ „Васил Левски 1927” 

с.Бърдоква 

1 бр. 3 бр. 1 бр. 

 

3 бр. 

200,00лв. 

- 

200,00лв. 

 

- 

3 НЧ „Съзнание - 1927” 

с.Вазово 

2 бр. - 2 бр. - - 

- 

 

- 

4 НЧ „Рома – Вазово - 2007г.” 

с.Вазово 

- 7 бр. - - - 

- 

 

- 

5 НЧ „Самообразование 1901” 

с.Голям Поровец 

- 15 бр. 

280,00лв. 

- 1 бр. 

500,00лв. 

- 

780,00лв. 

 

- 

6 НЧ „Самообразование 1930” 

с. Делчево 

44 бр. 

100,00лв. 

10 бр.  

250,00лв. 

4 бр.  

150,00лв. 

1 бр. 

300,00лв. 

- 

800,00лв. 

 

- 

7 НЧ „Просвета 1929” 

с.Духовец  

23 бр. 6 бр. - 4бр. 

500,00лв. 

- 

500,00лв. 

 

- 

8 НЧ „Пробуда 1927 - Йонково” 

с.Йонково 

3 бр. 

 

- - 14 бр. 

400,00лв. 

- 

400,00лв. 

 

- 

9 НЧ „Пробуда 1927” 

с.Китанчево 

9 бр. 

200,00лв. 

6 бр. - 11 бр. 

1 300,00лв. 

- 

1 500.00лв. 

 

- 
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10 НЧ „Нов живот 1940”  

с.Конево 

- 32 бр. 1 бр. 1 бр. - 

- 

 

- 

11 НЧ „Назъм Хикмет - 1959” 

с.Къпиновци 

3 бр. 

100,00лв. 

- - 14 бр. 

900,00лв. 

- 

1 000.00лв. 

 

- 

12 НЧ „Развитие - 1928г.” 

с.Лудогорци 

2 бр. 

250,00лв. 

14 бр. 

300,00лв 

 1 бр. 

350,00лв. 

 

900,00лв. 

 

- 

13 НЧ „Пробуда 1928”  

с.Лъвино 

8 бр. 

 

16 бр. 

400,00лв. 

- 3 бр. 

2000,00лв. 

- 

2 400,00лв. 

 

- 

14 НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.” 

с.Малко Йонково 

1 бр. 

50,00лв. 

7 бр. - 1 бр. 

530,00лв. 

- 

580,00лв. 

 

- 

15 НЧ „Развитие - 1910”  

с.Малък Поровец 

- 5 бр. 2 бр. 8 бр. 

400,00лв. 

- 

400,00лв. 

 

- 

16 НЧ „Васил Левски - 1936г.” 

с.Печеница 

30 бр. 8 бр. 1 бр. 3 бр. 

400,00лв. 

- 

400,00лв. 

 

- 

17 НЧ „Елин Пелин 1930” 

с.Подайва 

- - - - - 

- 

 

- 

18 НЧ „Просвета - 1942г.” 

с.Райнино 

3 бр. 19 бр. 

460,00лв. 

1 бр. 1 бр. 

100,00лв. 

- 

560,00лв. 

 

- 

19 НЧ „Пробуда 1929” 

с.Свещари 

- 15 бр. - 1 бр. - 

- 

 

- 

20 НЧ „Просвета - 1956г.” 

с.Средоселци 

- - - 5 бр. 

600,00лв. 

- 

600,00лв. 

 

- 

21 НЧ „Просвета 1920” 

с.Старо селище 

4 бр. 6 бр.  

300,00лв. 

1 бр. 1 бр. - 

300,00лв. 

 

- 

22 НЧ „Наука - 1937г.” 

с.Тодорово 

29 бр. 

770,00лв. 

21 бр. 

330,00лв. 

4 бр. 

700,00лв. 

- - 

1 800,00лв. 

 

- 

23 НЧ „Светлина 1939” 

с.Яким Груево 

5 бр. 6 бр. 

300,00лв. 

1 бр. - - 

300,00лв. 

 

- 

24 НЧ „Съзнание 1891” 

гр.Исперих 
- 24 бр. 

13 750,00лв.  

 

- 1 бр.  

2 000,00лв.  

Ден на 

самодееца  

- 

15 750,00лв. 

 

- 

 Общо: 202 228 20 77 - 30 170,00лв.  

- 
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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 3, 4, 5 и 6 с цифри са обозначени броя на мероприятията. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова като председател на водеща комисия. 

  

 Екатерина Димитрова – Председателстващ заседанието на ПК по «Образование, 

култура, спорт и туризъм» . 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 27.11.2017 

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” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н 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 27.11.2017 

г. от 15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.11.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги преминаваме към обсъждане на програмата. 

 Заповядайте г-жо Митева. 
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 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Предлагам докладната записка и проекто решенията към нея да бъдат върнати за 

следващо разглеждане, мотивите ми са следните: 

 Финансовата част не е пълна. Три от читалищата на  кметствата не са информирани и 

не са разпределени правилно финансиите по читалища, като не мога да се съглася за 

читалището в с. Тодорово да се отпуснат 2 500 лв. на читалището в с. Лъвино 2 400лв, а 

някадей изобщо няма отпуснати средства за дейност. Преди малко ми се обадиха от с. 

Конево, където за читалището не са отпуснати никакви средства, а всички знаем, че там има 

самодейци и които имат дори и участие и същото това читалище не е било информирано, че  

трябва да  подаде информация. 

 Предлагам наново да бъдат събрани читалищните секретари и обстойно се обсъди за 

кое читалище колко средства могат да се предвидят, като се постараем да не изпусним никое 

населено място. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Подкрепям предложението на общинския съветник г-жа Митева за ново преразглеждане 

на докладната и програмата за развитие на читалищната дейност в общината и много 

отговорно да се огледа дейноста на всяко читалище. Да не се финансират кухи мероприятия. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други мнения, предложения има ли? 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 10 15 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 430 

 

На основание чл. 21, ал.1, и във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. НЕ ПРИЕМА  РЕШЕНИЯТА по докладна записка от Айджан Бейтула – 

заместник Кмет на Община Исперих относно: Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2018г. 

 

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

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

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

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов - Председател на   

      Общински съвет - Исперих 
            Относно: Приемане на Протокол за разпределение на имуществото на „Лудогорска 

слава” ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360. 

  

 Заседанието се води от Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С решение № 370 по Протокол 32 от 29.06.2017г. на Общински съвет Исперих е 

обявена доброволна ликвидация на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД.  

Ликвидацията е правна форма за довършване делата на преустановилото търговската 

си дейност дружество, осребряване на имуществото му, изплащане на дълговете му, 

разпределяне на остатъка от чистото имущество между съдружниците и подготвяне на 

дружеството за заличаването му от търговския регистър като субект на търговското право.  

В изпълнение на вътрешните си функции по организиране на изпълнението на 

решенията на ръководния орган, свързани с осъществяване на ликвидационните цели 

ликвидаторът представя протокол за разпределение на имуществото на дружеството. 

Действията при ликвидацията не са взаимно обвързани, напр. разпределението на 

дружественото имущество не е обусловено от цялостното осребряване на активите на 

дружеството. 

Съгласно чл.271 ТЗ, разпределение на дружественото имущество се извършва след 

удовлетворяване на кредиторите, т.е. след изпълнение на всички дружествени дългове, 

включително и на естествените задължения. 

Съгласно „Пояснителния доклад на ликвидатора относно изготвения начален 

(встъпителен) баланс на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360“ 

към момента на съставяне на началния ликвидационен баланс, задълженията на дружеството 

представляващи показаните в баланса необезпечени задължения възлизат на 61 153,29 лева.  

Част от задълженията на дружеството са обезпечени и ще бъдат погасени със 

средствата от  направените допълнителни парични вноски по реда на чл.134 ТЗ, като 

единствен кредитор на дружеството ще остане Община Исперих. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет Исперих да приеме 

протокола за разпределяне на имуществото на дружеството. 

    
Предвид горното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е: 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.268, ал.2 и чл.271 от ТЗ с 

цел разпределяне на дружественото имущество 
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            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

         Р Е Ш И: 

 

              І. Приема „Протокол за разпределение на имуществото на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ 

ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360“. 

 

  ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Ликвидатора на „ЛУДОГОРСКА 

СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на 

Област Разград в седемдневен 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. 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО  

НА „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 826055360  

от Дауд Себайдин Ибрям – ликвидатор  

на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация 

  

            Днес, 14.11.2017г. подписаният Дауд Себайдин Ибрям – ликвидатор на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация ЕИК 826055360, на основание чл.271 от ТЗ 

съставих настоящият протокол за разпределение на имуществото на дружеството. 

             

            Имуществото се разпределя, както следва: 

            1. ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване за комплексно 

обществено обслужване с площ 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м. с 

местонахождение на имота: гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо 

Ясенов” № 2 парцел І (римско първи) кв.82 (осемдесет и две) по регулационния план на 

гр.Исперих, утвърден със Заповед № 25/2001г. и изменен със Заповед № 129/23.02.2009г. на 

кмета на община Исперих, 

граници на имота - Север – ул.”Христо Ясенов”; Юг – улица; Изток – УПИ ІІ; Запад – 

ул.”Лудогорие” 

   

            се предава в собственост на едноличния собственик на капитала ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав 

№2, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих.  

 

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II (римско две) в кв. 82 (осемдесет и две) с 

начин на трайно ползване за озеленяване с площ 334,00 (триста тридесет и четири) кв.м. с 

местонахождение на имота: гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо 

Ясенов” № 2 парцел IІ (римско две) кв.82 (осемдесет и две) по регулационния план на 

гр.Исперих, утвърден със Заповед № 25/2001г. и изменен ПУП-ПР със Заповед № 

129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих, 

граници на имота - Север – ул.”Христо Ясенов”; Юг – улица; Изток – ул.”Иван Вазов”; 

Запад – УПИ І  

   

            се предава в собственост на едноличния собственик на капитала ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав 

№2, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих.  
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3. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА 

със застроена площ 371,20 (триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м включващ 

помещения от №1 до №14, коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло 

шестдесет и един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло 

шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

(деветстотин и шестдесет)кв.м. с 

местонахождение на имота: гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо 

Ясенов” № 2, кв.82 (осемдесет и две), парцел І (римско първи) по регулационния план на 

града утвърден със Заповед № 25/29.01.2001г.и изменен ПУП-ПР със Заповед 

№129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих. 

граници на имота Север – ул.”Христо Ясенов”, Изток – УПИ ІІ, Юг – улица, Запад – 

ул.”Лудогорие”, 

             

            се предава в собственост на едноличния собственик на капитала ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав 

№2, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих.  

 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на водеща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 27.11.2017 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Юмер да докладвате становището на участващата комисия. 

 

 Ерол Юмер – за Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

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

27.11.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

        

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Предложения, становища по докладната записка и проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  30.11.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

11. Докладна записка от адв. Даниел Димитров Йорданов - Председател на   

      Общински съвет - Исперих 
            Относно: Приемане на Протокол за разпределение на имуществото на „Лудогорска 

слава” ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА     

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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     

    

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 431 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл.268, ал.2 и чл.271 от ТЗ с цел 

разпределяне на дружественото имущество 
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            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

         Р Е Ш И: 

 

              І. Приема „Протокол за разпределение на имуществото на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ 

ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360“. 

 

  ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Ликвидатора на „ЛУДОГОРСКА 

СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на 

Област Разград в седемдневен 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. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО  

НА „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 826055360  

от Дауд Себайдин Ибрям – ликвидатор  

на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация 

  

            Днес, 14.11.2017г. подписаният Дауд Себайдин Ибрям – ликвидатор на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация ЕИК 826055360, на основание чл.271 от ТЗ 

съставих настоящият протокол за разпределение на имуществото на дружеството. 

             

            Имуществото се разпределя, както следва: 

            1. ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване за комплексно 

обществено обслужване с площ 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м. с 

местонахождение на имота: гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо 

Ясенов” № 2 парцел І (римско първи) кв.82 (осемдесет и две) по регулационния план на 

гр.Исперих, утвърден със Заповед № 25/2001г. и изменен със Заповед № 129/23.02.2009г. на 

кмета на община Исперих, 

граници на имота - Север – ул.”Христо Ясенов”; Юг – улица; Изток – УПИ ІІ; Запад – 

ул.”Лудогорие” 

   

            се предава в собственост на едноличния собственик на капитала ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав 

№2, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих.  

 

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II (римско две) в кв. 82 (осемдесет и две) с 

начин на трайно ползване за озеленяване с площ 334,00 (триста тридесет и четири) кв.м. с 

местонахождение на имота: гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо 

Ясенов” № 2 парцел IІ (римско две) кв.82 (осемдесет и две) по регулационния план на 

гр.Исперих, утвърден със Заповед № 25/2001г. и изменен ПУП-ПР със Заповед № 

129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих, 

граници на имота - Север – ул.”Христо Ясенов”; Юг – улица; Изток – ул.”Иван Вазов”; 

Запад – УПИ І  

   

            се предава в собственост на едноличния собственик на капитала ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав 

№2, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих.  
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3. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА 

със застроена площ 371,20 (триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м включващ 

помещения от №1 до №14, коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло 

шестдесет и един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло 

шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

(деветстотин и шестдесет)кв.м. с 

местонахождение на имота: гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо 

Ясенов” № 2, кв.82 (осемдесет и две), парцел І (римско първи) по регулационния план на 

града утвърден със Заповед № 25/29.01.2001г.и изменен ПУП-ПР със Заповед 

№129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих. 

граници на имота Север – ул.”Христо Ясенов”, Изток – УПИ ІІ, Юг – улица, Запад – 

ул.”Лудогорие”, 

             

            се предава в собственост на едноличния собственик на капитала ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав 

№2, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – Кмет на Община Исперих.  

 

 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разглеждането на писмо с Изх. № 08-00-260 от 28.11.2017 г. от Министъра на 

здравеопазването, във връзка с предстоящето изготвяне на Националната здравна карта и 

определянето на представител на общината  за  изработването на областната здравна карта. 

       

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман да ни запознаете с писмо с Изх. № 08-00-260 от 28.11.2017 

г. от Министъра на здравеопазването, във връзка с предстоящето изготвяне на Националната 

здравна карта и определянето на представител на общината  за  изработването на областната 

здравна карта. 

 

 Председателя на ПК по « Финанси и бюджет» г-н Бехчет Сюлейман изчете писмото. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Моето предложение е представителя на общината  за  изработването на областната 

здравна карта да бъде общинския съветник Гюнел Мюсреф, който е и заместник Председател 

на Общински съвет Исперих. 

 Други предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 432 

 

На основание чл. 21, т.23 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Определя Гюнел Адем Мюсреф – заместник Председател на Общински съвет 

Исперих за представител на община Исперих  в областната комисия за изработване на 

областната здравна карта. 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли питания, становища от граждани. 

 Желаещи да се изкажат. 

 Заповядайте г-н Джелил. 

 

 Ридван Джелил – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 
 Уважаеми г-н Председател, 

 Преди близо два месеца проведохме разгвор с Вас където предложих да внесете 

докладна записка и такава не бе внесена. Сега от името на парламентарната група  на ПП” 

ДПС” излизаме със следното предложение: 

 След направения анализ на приходите от наеми на общинските земи и имоти ние 

групата общински съветници от ПП „ ДПС” предлагаме таксите на децата в детските градини 

на територията на община Исперих да бъдат поети от общината. Поради закриване на детски 

градини в няколко села наемите от техните земи могат да покрият разходите на таксите на 

децата. Внасям писменнно предложение, което да бъде включено в протокола. 

 Благодаря. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Джелил. Отбележите в протокола. 

 Колеги само да Ви информирам, че на 24 ноември на страницата на община Исперих за 

публично обсъждане е публикувано проект за изменение на Наредбата в частта имено за 

изменение таксата в детските градини и където е записано, че те ще бъдат отменени.Кмета ще 

внесе докладната след като изтече едномесечния срок на публикуване и публично обсъждане 

до края на годината. 

 Други въпроси иматели уважаеми колеги общински съветници. 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 
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 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли  желаещи да вземат отношение по тази точка. 

 Няма. 

 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 30.11.2017 г.  и благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на 

Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


