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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 48 

 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

31.05.2018 година 
 

Днес 31.05.2018 г. от 17.00 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 до настоящия момент 28 общински 

съветници. Отсъства общинския съветник Шенол Рафи. 

На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад, 

заместник Кмета на Община Исперих г-жа Нехире Юмер, Секретаря на Община 

Исперих г-жа Севим Адем  и кметове на кметства и кметския наместник на кметство с. 

Конево. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Искам да направя едно предложение по предварително обявения проекто 

дневен ред. Точка 17 – докладна записка от Бейсим Руфад Кмет на община Исперих 

относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир 

„Китанчево 1“да стане т. 3 от дневния ред. 

Имате ли възражения по така направеното предложение.  

 Няма. 

 Колеги преминаваме към гласуване на направеното предложение, а именнно: 

Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих относно - даване 

на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир „Китанчево 1“ да стане 

т. 3 от дневния ред на днешното редовно заседание. 

. 
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        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 Преминаваме към гласуване на целия дневен ред с направеното и гласувано 

преди малко предложение. 

 Моля, колги да гласуваме. 

 

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД  „ Общинска 

аптека” Исперих. 

 Относно: Годишен  финансов отчет за 2017 г. на ЕООД  „ Общинска аптека” 

Исперих. 

 

 2. Докладна записка отд-р Абдулах Заргар – Управител на  „ МБАЛ – 

Исперих. ЕООД. 

 Относно: Приемане на  годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. 

 

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

Относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир 

„Китанчево 1“ 

 

4. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

Относно: Отписване на вземания от „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360 – заличен  

 

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

Исперих. 

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на 

бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022г.  

 

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

Исперих. 



 3 

Относно: Приемане на „Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на 

домашни кучета на територията на община Исперих”. 

 

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

Относно: Изработване на Подробeн устройствен план на поземлени имоти с цел 

разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в 

с.Подайва  

 

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

Относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлен имот с цел 

разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. 

Китанчево  

 

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

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани 

поземлени имоти, находящи се в с. Драгомъж, община Исперих. 

 

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

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

представляващ Павилион № 6 на Общински пазар – гр. Исперих  

 

 11. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот № 32874.201.20,  находящ  се в 

гр.Исперих-промишлена зона, област Разград на собственика на законно построена 

сграда в имота.  

 

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

 Относно: Продажба на  поземлен имот и сграда,  находящи  се в гр.Исперих, 

община Исперих, област Разград   

 

 13. Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих 

 

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

 Относно: Продажба на  поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139,  находящ  се в 

гр.Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота.  

  

 15.Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Малък Поровец, 

община Исперих, област Разград   

 

 16.Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски 

имоти  от Общинския поземлен фонд,находящи се в с.Конево, с.Китанчево, с.Малък 

Поровец с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Средоселци, с.Старо селище, 

с.Тодорово, с.Яким Груево и гр.Исперих, община Исперих, област Разград 

 

 

17. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на упълномощен представител на Община Исперих за 

редовно годишно Общо събрание на МБАЛ “Св.Иван Рилски- Разград“ АД 
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 18. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на 

водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност 

“Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово  и одобряване на Задание 

 

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

 

        20. Разни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД  „ Общинска 

аптека” Исперих. 

 Относно: Годишен  финансов отчет за 2017 г. на ЕООД  „ Общинска аптека” 

Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Родоплу. 

 / Поради отсъствие на Управителя на ЕООД  „ Общинска аптека” Исперих г-жа 

Малчева докладва Прокуриста на дружеството/. 

 

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

   Уважаеми общински съветници, 

 

В съответствие с чл.147, ал. 2 от ТЗ, едноличният собственик на капитала, 

решава въпросите от компетентността на общото събрание. В тази връзка, предлагаме 

Общинският съвет Исперих да разгледа и приеме на свое заседание Годишния 

финансов отчет за 2017 г. на ЕООД „Общинска аптека” Исперих . 

Общинската фирма , която съществува на пазара вече по вече от 20 години е  

учредена с решение  № 66/1,2,3,4  от 11.07.1996 г.  на ОбС  Исперих  и вписана в РОС  –

фирмено дело № 80/19.09.1996 г., като   юридическо лице със самостоятелен баланс, с 

основна дейност –продажба на лекарствени продукти по лекарско и без лекарско 

предписание, козметика, билки и медицински изделия. 

 През отчетния период фирмата  се  представлява от управител Диана Малчева и 

прокурист  Джанан Родоплу. 

 ЕООД”Общинска аптека „Исперих” продължи да  функционира с два обекта: 

„Аптека ” ,  находяща се на територията на болница Исперих и „Дрогерия”, находяща 

се на територията общински пазар Исперих. 

Финансовите показатели на дружеството са функция не само на труда на екипа , но и на 

редица фактори от фармацефтичния бранш . Аптеките, не зависимо, че са регистрирани като 

търговски дружества , по дефиниция и закон са здравни заведения. 

Те са натоварени с функциите да доставят лекарствмени продукти и да осигуряват 

фармацевтична грижа като консултации и съвети за правилната употреба на лекарствата. 

Всички сме свидетели на проблемите през предходния отчетен период с предлагането на 

скъпоструващите лекарства по протоколи , одобрени от комисията в централното управление на 

НЗОК. 
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Ние, като редица аптеки в страната изпитахме огромни затруднения по осигуряването на 

свободни финансови средства за закупуването на терапия, тъй като и търговците на едро отпускат 

лекарства само срещу плащане в брой. 

В този смисъл за да гарантира  положителни финансови резултати  ЕООД  „Общинска аптека  

Исперих”   продължи да следва утвърдената в  бизнес плановете си  политика по : 

 Утвърждаване на финансовата стабилност на фирмата и гарантиране на  

твърди финансови постъпления; 

 Запазване трайно на положителните финансови тенденции; 

 Увеличаване на  финансовите потоци от предлагане на по голямо разнообразие от стоки и 

увеличаване на потока от потребители;  

 Утвърждаване на добрия имидж на дружеството, гарантиран от 

експедитивното и компетентно  обслужване на населението и големия  

асортимент на предлаганите лекарства и продукти . 

 

Финансовите показатели за 2017 година са доказателство, че в основни линии, 

заложените в бизнес стратегията и социалната политика на дружеството цели са 

постигнати. 

През отчетната 2017 година „Общинска аптека” успя да РЕАЛИЗИРА 

ПРИХОДИ  в размер на  1 143 865 лева с ДДС  спрямо 1 120 552 лева за 2016 година, 

което е увеличение с 23 313 лева  
 

РЕАЛИЗИРАНИЯ ОБОРОТ за 2017 година, разпределен  по контрагенти и сравнен с 

отчетния период за 2016 г.  е както следва :    

 

Контрагенти 2017 г. 

приходи лева 

с ДДС 

2016 г 

Приходи лева 

с ДДС 

Разлика в лева 

за 2017г 

          спрямо 2016 г. 

Насаление 895 768 899 843                     -    4 075 

РЗОК 237 663 210 491 + 27 172 

Дом „Лудогорие” 542 280 +      262 

КСУДС 2 454 1 860 +     594 

ДЦДВУ 45    358                            - 313 

ОУ”Н.Вапцаров 

”Вазово 

293    119 +      174 

Оу”В.Априлов” 330  +       330 

Община Исперих 6770 7 601                            - 831 

Общо 1 143 865 1 120 552  + 23 313 

 

От горецитираните данни, прави впечатление, че е увеличен оборота на 

лекарствени средства  от РЗОК, за сметка на оборота от директна продажба за 

населението. 

Това, обаче е за сметка на печалбата на фирмата , защото маржът на лекарствата 

през РЗОК е изключително нисък. 

 

 Колектива на „Общинка аптека” ЕООД, успя да реализира увеличение на 

оборота си, спрямо отчетния период за 2016 година, от  приходи от РЗОК /  с 27 172  

лева/,  на фона на следните обективни обстоятелства: 

- общата политика в национален мащаб за перманентно и 

прогресивно намаление на  сумите, които се доплащат от  РЗОК  

по безплатни рецепти на населението;  

- запазва се тенденцията за намаление на цените на лекарствата; 
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- въвеждането на лимит на скъпите, животоподдържащи лекарства, 

като Инсулин, Ултибро , Прадаксд, Омбрес ,Сератит , Симбикорт 

и др.; 

- реекспорт на важни  и търсени лекарствени средства и 

невъзможност за достатъчно зареждане от страна на 

дистрибуторите ; 

Отчитаме увеличението на приходите на фирмата от РЗОК като положителна 

оценка за изключителния професионализъм на колектива на дружеството и  

отношението му към пациентите. Това беше и основната насока , в която е работил 

целия колектива , максимално отворени към хората, за да се устои на високата 

конкуренция в общината. 

 

Увеличени са и   приходите  от  Дом Лудогорие, ДЦДВУ, КСУДС  , 

ОУ”Н.ВАПЦАРОВ” и ОУ с. Вазово / оборота на тези наши потребители е увеличен 

с 1 360  лева спрямо предходния период, за сметка натези от  община Исперих и 

приходи от свободни продажби от населението, които са намалели с общо 4 075 

лева, спрямо предходния отчетен финансов период.  

,В основни линии са запазени параметрите на традиционните отстъпки , които 

са направени за населението, като през изминалата финансова година те са в размер на 

8 454,64  лева  . 

 

ЕООД „Общинска аптека „Исперих 

приключи  финансовата  2017  година  както следва: 

 

показател          лева 

Счетоводна печалба + 8 409.40  

Облагаема печалба - след преобразуване   + 4 562,65 

Данък върху печалбата – 10 %          456.17         

Отсрочен данък             -  10 % +    667,34 

Остатъчна печалба  за разпределение  +   7 285.89  

 

            

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

ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС 

Исперих, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала 

на търговското дружество  да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ : 

 

Приема  финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 2017 

година , като  печалбата  в размер на 7 285  лева бъде отнесена към резерва на 

дружеството. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Родоплу. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

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 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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 530 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС Исперих, в качеството си на 

упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема годишния  финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД 

Исперих за 2017 година , като  печалбата  в размер на 7 285  лева бъде отнесена към 

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

кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

 

        Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на  „ МБАЛ – 

Исперих. ЕООД. 

 Относно: Приемане на  годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте д-р Заргар. 

 

 Д-р Абдулах Заргар – Управител на  „ МБАЛ – Исперих. ЕООД. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

           „МБАЛ- Исперих” ЕООД, гр. Исперих приключи 2017 г. с отрицателен 

финансов резултат в размер на 77 хил. лв.  

Собственият капитал на „МБАЛ- Исперих” ЕООД- гр. Исперих при 

учредяването е 296 хил. лв. разпределен на 29 620 дяла всеки един от 10 лв. С решение 

№13 по протокол №3 от 26.11.2015 г. от заседание на ОбС Исперих, капиталът на 

дружеството е увеличен на 1 973 020 лв. разпределен на 197 302 дяла, всеки един от 

които е в размер на 10 лв. Дружеството няма съучастия в капиталите на други 

предприятия.   

 

Структурата на собствения капитал е както следва: 

                                                                                                             В хил. лв. 

  

2017 год. 

 

 

2016 год. 

 

2015 год. 

 Собствен капитал 1844 1921 2 069 

в т.ч. записан 1973 1973 1 973 

Резерви 148 148 148 

Неразпр.печалба от 

минали години 
0 0 0 

Непокрита загуба от 

минали години 
-200 -52 0 

Текуща печалба/загуба -77 -148 -52 

 

            Съгласно изготвен Отчет за приходите и разходите (ОПР) към 31.12.2017 г., 

отрицателният счетоводен резултат в размер на - 77 хил. лв. е формиран от разликата 

между реализираните приходи в размер на 2 840 хил. лв. и 2 917 хил. лв. разходи. 

 

           Финансирането на лечебното заведение се осъществява от няколко източника: 

Министерство на здравеопазването, РЗОК- Разград, Община Исперих, собствени 
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приходи, дарения на лекарствени средства и други. Основен дял в приходите има 

РЗОК- Разград с 89 % от всички реализирани приходи. 

 

             Структурата на приходите и разходите има следния вид: 

 

Вид 
Приход 

хил. лв 
Вид 

Разходи 

   хил. лв 

По договори с РЗОК- Разград 2534 Суровини и материали 390 

в т.ч. по кл. пътеки 2503 Външни услуги 296 

в т.ч. по образно изiледване 31 Възнаграждения 1 751 

Приходи от населението 72 Осигуровки 317 

в т.ч   потр.такси  42 Амортизации 150 

в т.ч   платени услуги 30 Финансови разходи 6 

Наеми 51 Други 20 

в т.ч. наем помещение 41 Данъци от печалбата -13 

в т.ч. преф. ел. енергия 5   

в т.ч. преф. вода 2   

в т.ч. преф- топлоенергия 1   

в т.ч. стерилизац. и изп. 1   

в т.ч. наем апаратура  1   

Субсидия за болници в 

отдалечени и рискови райони  
110 

 
 

Финансиране от АЗ/ДБТ 

Исперих - програми 
31 

 
 

Финансиране други 38   

Други приходи 4   

ОБЩО 2840 ОБЩО 2917 

 

 

           Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и 

изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. на базата на принципа за                

„действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните 

финансови показатели: 

 

№ Финансово икон. показатели 

година 

2017 2016 2015 

1 Финансов резултат -77 -148 -52 

2 Нетен размер на приходите от продажби 2606 2444 2536 

3 Собствен капитал 1844 1921 2069 

4 Пасиви 498 375 332 

5 Обща сума на активите 3039 2973 3008 

6 Приходи 2840 2660 2772 

7 Разходи 2917 2810 2834 

8 Рентабилност на приходите от продажби -0,03 -0,06 -0,02 

9 Рентабилност на собствения капитал -0,04 -0,08 -0,03 

10 Рентабилност на пасивите -0,15 -0,39 -0,16 

11 Коефициент за ефективност на разходите 0,97 0,95 0,98 

12 Коефициент за ефективност на приходите 1,03 1,06 1,02 

13 Коефициент на обща ликвидност 1,40 1,64 1,98 

14 Коефициент на бърза ликвидност 1,21 1,37 1,67 

15 Коефициент на абсолютна ликвидност 0,72 0,82 1,01 

16 Коефициент на финансова автономност 3,70 5,12 6,23 
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17 Коефициент на задлъжнялост 0,27 0,20 0,16 

 

          С цел преодоляване на потенциалния риск от възникване  на затруднения  от 

забавени плащания, с оглед лимитираното заплащане за извършена дейност по 

клинични пътеки,  „МБАЛ- Исперих” ЕООД има договорена кредитна линия с ТБ 

Инвестбанк АД в размер на 150 хил. лв.  при  условия на револвиране. Към 31.12.2017 

г. дружеството няма непогасени задължения по банкови заеми.  

         През 2017 г. между Министерство на Здравеопазването  и  лечебното заведение се 

сключи договор за субсидиране на лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни 

райони в размер на 105 949 лв. /За 2014 г. -130 699 лв.; за 2015- 102 696 лв. За 2016-

105 949 лв./ Към 31.12.2017 г. сумата е изцяло преведена от Министерството. 

          През 2017 г. лечебното заведение продължава да се финансира от Агенцията по 

заетостта, чрез ДБТ- Исперих по 3 програми за заетост: 

- „Обучения и заетост”- 1 техн. секретар и 7 болногледачи; 

-„Обучения и заетост за младите хора”- 3 техн. секретар, 1 сл. човешки ресурси, 2 

санитари и 3 болногледачи; 

-„ ЗОХТУ” – 1 Работник, озеленяване; 

          Агенцията по заетостта възстановява извършените разходи за заплати и 

осигуровки. От трите програми са реализирани приходи в размер на 31 хил. лв. 

          През отчетната 2017 г. със средства осигурени от Община Исперих в размер на 50 

хил. лв. се извърши частичен ремонт на покрива на лечебното заведение и др. СМР. 

          Съгласно изготвения Счетоводен баланс, общо активите на дружеството са 3039 

хил. лв., от които 2 316 хил. лв. са ДМА, 25 хил. лв отсрочени данъци, 98 хил. лв. 

материални запаси, 242 хил.лв. вземания и парични средства в размер на 358 хил. лв.  

         Задълженията на лечебното заведение са  в размер на 498 хил. лв., които са изцяло 

краткосрочни със следната структура:  

 

- Задължения към доставчици- 74 хил. лв. 

         в т. ч. доставчици на медикаменти и мед. консумативи- 46  хил. лв. 

 

-Задължения към персонала- 326 хил. лв., представляващи заплати за м.12.2017 г., 

които са изплатени м.01.2018 г. и неизползвани отпуски; 

 

- Осигуровки и данък общ доход, свързани със заплати на персонала-             91 хил. лв., 

които са платени м.01.2018 г. 

- Други задължения под формата на гаранции по сключени договори и други-  7 хил. 

лв.; 

 

Към 31.12.017 г. дружеството няма задължения към Националната агенция по 

приходите. 

 

Годишният финансов отчет за 2016 г.е заверен от г-жа Недялка Радева Михнева- д.е.с.  

диплома № 0438 . 

 

        Във връзка с горепосоченото, предлагам Общинският съвет да вземе   следните 

решения: 

 

1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД  за 2017 година. 

2. Текущата загуба в размер на 76 847,08 лв. да бъде отнесена в  непокрита загуба от 

минали години. 

 

 Искам също да благодаря на общинските съветници, че се отзават винаги, когато 

имаме нужда, дори и да поговорим за задържането на лекарите в болницата. Успяхме 
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да закупим « Екограф» за болницата, както и сме почнали процедурата за закупуване на 

« Скенер». 

 Имаме нужда от ремонт на покрива на сградата за доболнична помощ и други. 

 Благодаря. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря  д-р Заргар. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин  като председател на участваща комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 531 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 

 

Р Е Ш И: 

 

 1.Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД  за 2017 

година. 

 

 2. Текущата загуба в размер на 76 847,08 лв. да бъде отнесена в  непокрита 

загуба от минали години. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

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

         

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

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

кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир 

„Китанчево 1“ 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

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

С предложение с вх. № К-1143/30.03.2018год. лицето Юлиян Матев Неделчев 

като собственик на поземлен имот № 37010.73.4 /язовир „Китанчево 1“ / по 

кадастралната карта на с.Китанчево, община Исперих желае да извърши ремонтни 

дейности с цел привеждането на водоема в безопасно функциониращо съоръжение. 

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

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с цел:  

- стопанисване на водоем в с.Китанчево и извършване на ремонтни дейности на 

язовирна стена в имоти – частна общинска собственост; 

- поемане на разноските по заплащането на оператор на язовирна стена 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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I.Дава съгласие на собственика на язовир „Китанчево 1“ по кадастралната карта 

на с. Китанчево, местност „Чаирлък“, община Исперих да извърши следните дейности 

със свои средства и за своя сметка, както следва: 

 1.Ремонт и изграждане на външна и вътрешна шахта. 

 2.Почистване, укрепване и поддържане в добро състояние на стената на язовира. 

 3.Да сключи споразумение с „Оператор на язовирна стена“- „Райпроект“ЕООД  

съгласно реда и условията, предвидени в Закона за водите за следните поземлени имоти 

– язовирна стена в имот №37010.73.3 с начин на трайно ползване нелесопригодна площ 

– дървесна растителност с площ 7 515 кв.м с местонахождение с.Китанчево, местност 

„Чаирлъка“ и язовирна стена в имот №37010.37.58 с начин на трайно ползване 

нелесопригодна площ – дървесна растителност с площ 12 962 кв.м с местонахождение 

с.Китанчево, местност „Чаирлъка“. 

 

ІІ.  Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

 

III. 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-н Кмет. 

 Заповядайте г-н Хюсеин  като председател на водеща комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 Моля, становището и на Кмета на кметство с. Китанчево. 

  

 Орхан Халим – Кмет на кметство с. Китанчево – нямам възражения. 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Откривам дискусията. Въпроси, питания, предложения към вносителя или 

собственика, който също присъства на заседанието. 

 Заповядайте г-н Мехмед. 
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 Сали Мехмед – общински съветник от политически представената група на 

ДПС.  

 В договора, който ще се подпише между Община Исперих и собственика да се 

вмъкне и клауза с която да се даде разрешение от собственика животните от селото да 

бъдат допуснати на водопой в язовира и ако има в близост тютюнопроизводители да се 

ползва водата от язовира. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Неделчев. 

 

Юлиян Неделчев –собственик на язовир „Китанчево 1“ 

 Имахме среща с ръководството на общината и с Кмета на кметство с. Китанчево, 

където ги уверих, че няма да има проблеми нито за животните, нито за 

тютюнопроизводителите за ползване на водата от водоема.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Искам да попитам собственика по язовирната стена какво смятатате да 

направите. Има доста храсти и дървета, както и нужда от укрепване. 

 

Юлиян Неделчев –собственик на язовир „Китанчево 1“ 

 Храстите и дърветата ще бъдат отрязани и ще се почисти около язовирната 

стена. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Предлагам на собственика на язовира след като бъдат изсечени дърветата около 

язовирната стена да се продадат на населението на с. Китанчево на цено както са в 

Горското стопанство. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги прекратявам дебатите по докладната записка и проекта за 

решение. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване, което е поименно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир 

„Китанчево 1“ 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  
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 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ 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 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 532 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с цел:  

- стопанисване на водоем в с.Китанчево и извършване на ремонтни дейности на 

язовирна стена в имоти – частна общинска собственост; 

- поемане на разноските по заплащането на оператор на язовирна стена 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие на собственика на язовир „Китанчево 1“ по кадастралната карта 

на с. Китанчево, местност „Чаирлък“, община Исперих да извърши следните дейности 

със свои средства и за своя сметка, както следва: 

 1.Ремонт и изграждане на външна и вътрешна шахта. 

 2.Почистване, укрепване и поддържане в добро състояние на стената на язовира. 

 3.Да сключи споразумение с „Оператор на язовирна стена“- „Райпроект“ЕООД  

съгласно реда и условията, предвидени в Закона за водите за следните поземлени имоти 

– язовирна стена в имот №37010.73.3 с начин на трайно ползване нелесопригодна площ 

– дървесна растителност с площ 7 515 кв.м с местонахождение с.Китанчево, местност 

„Чаирлъка“ и язовирна стена в имот №37010.37.58 с начин на трайно ползване 

нелесопригодна площ – дървесна растителност с площ 12 962 кв.м с местонахождение 

с.Китанчево, местност „Чаирлъка“. 
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ІІ.  Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

 

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

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

   

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

  

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Отписване на вземания от „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360 – заличен  

 

 / Заседанието се води от заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

г-н Венелин Вутов/. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 

С решение №379 по Протокол №33/27.07.2017г. Общински съвет Исперих прие 

решение за вътрешно кредитиране на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360 чрез внасяне на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от 

общинския бюджет с цел икономическо обезпечаване на дружеството. Новите парични 

средства постъпиха в дружеството със строго определени цели - за покриване на загуби 

и временна необходимост от парични средства. 

 С внасянето им дружеството стана длъжник на Община Исперих - вносител, а 

последната кредитор на дружеството за вземането и в размера на същата вноска. 

Сумата се предостави със задължение за връщане. 

В производството по ликвидация ликвидаторът включи паричните вноски в 

ликвидационното имущество, от което удовлетвори известните на дружеството 

кредитори и покри разноските по ликвидацията.  

Дружеството приключи ликвидацията за периода от 19.10.2017г. до 23.04.2018г. 

с отрицателен финансов резултат.  

С Решение № 521 по Протокол №44 от 26.04.2018г. Общински съвет Исперих 

взе решение за преустановяване дейността на дружеството.  

На основание чл. 28, ал.1 от Закона за счетоводството Община Исперих 

извършва инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел 

достоверното им представяне във финансовите отчети. От гледна точка на отчета 

вземането е финансов актив, който фигурира в баланса на Общината. Но същото не 

може да бъде събрано поради факта, че е погасено по закон. Този актив реално не 

съществува, съответно води до изкривяване на отчетната информация в невярна посока. 

Неотписаните вземания увеличават размера на просрочените вземания и имат 
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негативна роля при представяне на касовите отчети за изпълнение на бюджета в 

съответните институции.  

При заличаване (дерегистрация) на дружествата в Търговския регистър 

вземанията се квалифицират като безнадеждни и се провизират до сто процента от 

стойността.  При наличието на обективни доказателства и правни основания, 

съдържащи се в действащото законодателство вземанията следва да се отпишат. 

  Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.168, т.7, чл. 173, ал.1 от 

ДОПК, чл.739 от ТЗ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Исперих на 

вземанията към „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 в размер на 67 000 

лева от допълнителни парични вноски внесени по реда на чл.134 от ТЗ приети с 

Решение №379 по Протокол №33/27.07.2017г. на Общински съвет Исперих. 

 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за отписване на 

вземанията от допълнителни парични вноски, като безнадеждни вземания поради 

заличаване (дерегистрация) в Търговския регистър на дружеството. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

В докладната записка обръщам внимание колеги, че е записана сумата от  67 000 

лева от допълнителни парични вноски внесени по реда на чл.134 от ТЗ приети с 

Решение №379 по Протокол №33/27.07.2017г. на Общински съвет Исперих. В 

последствие се установи след внасяне на докладната записка, че по сметката на 

дружеството е останал остатък в размер на 459.28 лв. които са вътре в тази сума. На 

29.05.2018 г. е преведена тази сума на община Исперих. Задължението, което остава 

няма да е 67 000 лв., а ще бъде 66 540.72 лв. 

Предлагам да приемем решението с направената промяна в сумата. 

  

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин  като председател на участваща комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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 Председателя 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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища по проекта за решение. 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Отписване на вземания от „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 

826055360 – заличен  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против  П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ 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 28 26 2 0 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
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РЕШЕНИЕ 

          № 533 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.168, т.7, чл. 173, ал.1 от 

ДОПК, чл.739 от ТЗ 

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Исперих на 

вземанията към „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 в размер на 

66 540.72 лева от допълнителни парични вноски внесени по реда на чл.134 от ТЗ 

приети с Решение №379 по Протокол №33/27.07.2017г. на Общински съвет Исперих. 

 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за отписване на 

вземанията от допълнителни парични вноски, като безнадеждни вземания поради 

заличаване (дерегистрация) в Търговския регистър на дружеството. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

  

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на 

бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022г.  

 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона 

за защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за 

защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност 

по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно 

намаляване на тяхната популация и обхваща периода 2018-2022 г. 

По смисъла на Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е 

научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което 

позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.  

През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, 

което води до рискове за здравето на хората, поставя под съмнение хуманното 

третиране на животните и съвременния облик на гр. Исперих и останалите населени 

места от общината. 

Разработването и прилагането на Програмата се налага и от това, че проблемът с 

безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни 
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измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, 

икономически и екологични). Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още 

не може да се намери цялостно и трайно решение. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на 

изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по 

отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните 

механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените 

места. 

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата за овладяване на 

безстопанствените кучета на територията на общината е извършено на базата на анализ 

на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга 

страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на 

Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната 

здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни 

кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за 

обгрижване от страна на граждани, организации и общини. 

Целта на тази програма е намаляване на популацията на безстопанствените 

кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа цел, подцели и прилагане на 

комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните 

организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока 

– намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

 

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Я:   

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита 

на животните и § 9. и § 10. от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.) 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. 1. Приема на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените 

кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022г.  

2. Отменя действащата Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2016-2020г.. 

3. Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за 

срок 2018-2022 г. 

 

ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2016_586785');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2016_586785');
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2018 – 2022 г. 

Програмата е приета с решение №....................... 
от протокол №....................... 

от сесия на Общински съвет Исперих, проведена  на......................... 
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IX. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона 

за защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за 

защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност 

по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно 

намаляване на тяхната популация и обхваща периода 2018-2022 г. 

По смисъла на Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е 

научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което 

позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.  

През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, 

което води до рискове за здравето на хората, поставя под съмнение хуманното 

третиране на животните и съвременния облик на гр. Исперих и останалите населени 

места от общината. 

Разработването и прилагането на Програмата се налага и от това, че проблемът с 

безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни 

измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, 

икономически и екологични). Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още 

не може да се намери цялостно и трайно решение. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на 

изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по 

отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните 

механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените 

места. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 
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Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата за овладяване на 

безстопанствените кучета на територията на общината е извършено на базата на анализ 

на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга 

страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на 

Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната 

здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни 

кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за 

обгрижване от страна на граждани, организации и общини. 

Целта на тази програма е намаляване на популацията на безстопанствените 

кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа цел, подцели и прилагане на 

комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните 

организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока 

– намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

 

Генерална стратегическа цел 

„Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова 

кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на 

градската среда, след което да се изтеглят и настанят в приют.“ 

 

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел 

се разработва следващото ниво - подцели. Най-общо казано, те определят конкретните 

и специфични резултати/промени в Общината. Формулираните по-долу цели са 

базирани  върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на 

безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната 

стратегическа цел на Програмата са формулирани следните подцели. 

 

Подцели: 

 

1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни 

кучета. 

2. Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популация 

съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 

3. Намаляване до минимум на рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които касаят хора и животни. 

4. Повишаване информираността и културата на хората при отглеждането на 

кучета - домашни любимци. 

 

Задачи: 

 

 Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на 

явлението "безстопанствени кучета". 

 Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

 Повишаване на чистотата на градската среда. 

 Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона 

за защита на животните. 

 Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета в 

междублоковите пространства, което допринася за сформиране на големи глутници и 

повишаване нивата на агресивност. 

 

III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

 

1. Закон за защита на животните. 



 26 

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

3. Закона за здравето 

4. Становище на Световната Здравна Организация. 

5. Европейската конвенция за защита на животните. 

6. Международна практика. 

 

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна 

уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх 

популацията на скитащи кучета както в населените, така и извън населените територии. 

Новоприетият Закон за защита на животните в глава V чл. 40 - чл. 56, глава VІ, чл. 57, 

чл. 61 урежда механизмите за осъществяване на общинските програми за овладяване 

популациите на безстопанствените кучета, регламентира изпълнението и контрола от 

страна на местната власт. 

Основна теза в закона е хуманно отношение, осигуряване на подходящи условия 

на живот, съобразени с физиологичните и поведенческите особености. Съгласно Закона 

за защита на животните, органите на изпълнителната и местната власт, съвместно с 

неправителствените организации, изготвят и прилагат програми за защита на 

животните. Същите трябва да бъдат съобразени със Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагането му (ПМС №118 от 

27.06.2000) и Закона за здравето. 

  

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 

 

През последните няколко години видимо нараства броят на безстопанствените 

кучета, което води до здравни рискове за гражданите, както и създаване на дискомфорт 

в обществото на територията на община Исперих. 

За да се реши проблема с бездомните кучета трябва да се следват комплексните 

мерки, определени от Световната здравна организация. 

- строг контрол върху търговията, отглеждането и размножаването на домашни 

кучета; 

- кастрация и връщане по места на социализираните кучета, които се поемат за 

угрижване от страна на граждани, организации и общини. 

Изчислено е, че при правилно приложение на посочените мерки в зависимост от 

числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в периода от 3 до 5 

години. 

 

1. Описание на проблема 

 

Големият брой безстопанствени кучета води до: 

- пренасяне на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, 

микроспория, демодекоза и др.; 

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета; 

- много хора се страхуват от кучета; 

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите; 

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда; 

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които 

обичат животните; 

- неефективните мерки за решаването на проблема са свързани с разходи, а в 

същото време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение; 

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ; 

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори 

убивани от граждани. 
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2. Причини за възникване на проблема 

 

- Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета. 

- Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с 

комплексния характер на проблема. 

- Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., 

след което се изоставят. 

- Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи 

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

изоставят. 

- Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на 

безстопанствените животни. 

- Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни 

кучета. 

- Липса на финансов ресурс за справяне с проблема. 

Една от главните причини за увеличаване и поддържане на популацията на 

безстопанствените кучета е липсата на контрол над домашните такива, особено когато 

са в период на разгонване. Тогава често разгонените кучета избягват от дома си и се 

загубват. Заедно с други кучета, изоставени от строежи или изхвърлени малки от 

стопани, формират общата картина на популацията от бездомни кучета, която при 

неефективни мерки се поддържа максимална според естествените природни закони. 

  

3. Популация на безстопанствените кучета 

 

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, ражда два пъти годишно 

средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в 

състояние за кратко време бързо да увеличат броя на бездомните кучета. Ако не се 

вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. 

Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на 

средата - количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия 

капацитет на средата раждаемостта и смъртността на бездомните кучета се изравняват, 

което означава, че броят им не се увеличава. 

Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на бездомните кучета ще 

се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други 

кучета- новородени или мигриращи. Т.е ще се наблюдава временно намаляване броя на 

уличните кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – 

един цикличен и непрестанен процес. 

 

Какво става при прилагане на кастрация на бездомните кучета и 

връщането им 

по обитаваните от тях места? 
 

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са 

взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато 

капацитетът на средата се ограничи само от стерилни животни. Следва етапът на 

постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да 

се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от 

улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "безстопанствени 

кучета". 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката 

популация: 
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- прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна 

маркировка на неагресивните безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните 

от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор; 

- регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията 

им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на 

евентуалното им изоставяне. 

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни 

действия между местна власт, организациите за защита на животните /ОЗЖ/ и 

граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените 

кучета и невъзможността за неговото ефективно и трайно решение. 

 

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

Кучетата като преносители на болести 

 

Инфекциозни болести 

- Салмонелоза (паратиф) – това е една от най-често срещащите се инфекциозни 

болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които 

са много устойчиви към външни въздействия. 

- Туберкулоза – Специфична, хронична инфекциозна болест, която се 

характеризира с поява на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и 

вследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват 

почти всички видове животни и човекът. 

- Бронхосептоза (борделна инфекция) – заразно заболяване, което протича с 

признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава 

горните дихателни пътища на повечето видове бозайници. 

- Бяс – остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни 

и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно 

време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху 

ранички, драскотини по кожата. Инкубационния период е 60 дни. 

- Тизерова болест – причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието 

на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с 

препарати по време на експеримент и други фактори, свързани с околната среда). 

Инкубационния период е от 5 до 15 дни. 

 

Гъбични болести 

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) – микотичните болести се 

наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на 

почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни. 

 

Паразитни (инвазионни) болести 

- Токсоплазмоза – паразитно заболяване, с разнообразно протичане. 

Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е 

разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните. 

- Цестодози (представители на сем. Taeniidae) – към разред Cyclophylloidea 

спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-

специализираните панделковидни червеи, които паразитират, предимно в 

топлокръвните животни – птици и бозайници. 

- Енхинококоза 

- Дипилидоза 

- Нематодози 

- Токсокароза 
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Кърлежовопреносими инфекции /КПИ/ 

Бездомните и скитащите кучета представляват един от основните резервоари на 

зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това 

обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация. 

 

Анализ на обстановката в населените места на община Исперих 

 

През последните години не се наблюдава намаляване на случаите на ухапвания 

от безстопанствени кучета. Знае се, че не регистрираните случаи са винаги повече от 

известните поради непотърсена медицинска помощ. 

 

V. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

1. Обработка на безстопанствените кучета - кастрация, обезпаразитяване, 

ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивните и 

здрави безстопанствени кучета. 

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета. 

3. Придобиване на безстопанствени кучета. 

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета. 

5. Регистрация на домашните кучета. 

6. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 

7. Популяризиране на ползите от кастрация на домашни кучета. 

8. Кампании за подобряване на чистотата в селищната среда. 

 

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка 

и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. 

 

1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от 

Закона за защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които 

Община Исперих има сключени договори; 

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен 

гратисен период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват 

женски кучета; 

1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 

от Закона за защита на животните; 

1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, 

като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна 

възраст, приоритетно женски/. 

 

Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски 

страни, в които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, 

Франция/ включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е 

високо и трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на 

много средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато 

едно животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме 

неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави 

и не агресивни животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на 

други не кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще 
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поддържа баланса на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство 

"оптимално контролируем минимум". 

Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да 

не се загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при 

връщане на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не 

трябва да се връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни 

площадки, пътища от Републиканската пътна мрежа. 

В рамките на тези програми особено важно е да се подчертае необходимостта от 

осигуряване на доброволен надзор над кучетата, върнати по места. Доброволният 

надзор следва да се осъществява от ветеринарния специалист, който се ангажира 

регулярно да проследява здравния статус на кучето и да провежда системна ваксинация 

и обезпаразитяване. Позитивен ефект от програмата за кастрация се отчита и по 

отношение на поведението на животните, особено мъжките, чийто нрав става по-

спокоен и не агресивен. 

 

2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда 

 

Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на 

хранителния ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към: 

- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците; 

- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията 

за обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези 

обекти; 

- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, 

учебни, здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който 

физически ограничава достъпа на бездомни кучета в тях; 

- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и 

пускани свободно да играят и тичат. 

 - определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от 

любители на животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ. 

 

3. Регистрация на домашните кучета 

 

Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са 

насочени за осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на 

домашните кучета. Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на 

животни тъй като ще позволява проследяване на собственици и съответно 

санкционирането им. 

3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона 

за втеринарномедицинската дейност; 

3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към 

Общинска администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват 

в общинския бюджет; 

3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата 

година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните. 

3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община 

Исперих при организиране на кампания от общината. 

 

4. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета  

Извършва се от Общинска администрация Исперих и Областна Дирекция по 

безопасност на храните /ОДБХ/, съгласно действащите закони. 

 

5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета 
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5.1. Регистрация се извършва от амбулатории, които обработват безстопанствени 

кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се 

предоставя на отговорното по надзора лице; 

5.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват 

задължителни данни за обработените кучета; 

- идентификационен номер; 

- отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина; 

- дата и място на залавянето; 

- дата и място на връщане; 

- отговорно по надзор физическо или юридическо лице. 

5.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по план програмата 

се изпращат до 10 - то число на всеки месец до Кмета на общината. Надзор на 

обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на 

животните. 

 

6. Популяризиране на ползата от кастрацията на домашни кучета 

 

6.1. Организират се кампании за разясняване ползата от кастрацията чрез 

брошури, медийни кампании и др.; 

6.2. Презентации на Закона за защита на животните, организирани от общината 

със съдействието на Организации за защита на животните, насочени към собствениците 

на домашни кучета; 

6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по райони.  

Нежеланата популация от домашни кучета може да се регулира чрез налагане на 

по-висока такса за отглеждане на не кастрирани животни или т.нар. "данък 

плодовитост". От друга страна собствениците, които биха желали техните животни да 

бъдат кастрирани трябва да бъдат стимулирани чрез облекчени такси. 

 

7. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета 

 

7.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, 

т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и чл. 45, т. 8 от Закона за 

защита на животните /ЗЗЖ/; 

7.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапвания на човек се 

подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД. 

 

8. Задомяване на безстопанствени кучета 

8.1. Всеки приют разработва и приема схема за информация на гражданите за 

животните, които се предлагат за отглеждане, съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ;  

8.2. Управителят на приюта и организациите за защита на животните 

организират публични мероприятия за задомяване с безстопанствени, здрави кучета, на 

желаещи да ги отглеждат. 

   

9. Информационна кампания 

 

Необходима за запознаване на обществеността с механизма на поддържане на 

постоянно ниво на популация, както и организирането на рекламно – образователна 

кампания, с цел повишаване популярността на програмите за кастрация и връщане. 

Образователните програми в училищата, новините по телевизията, плакати, брошури и 

др. биха могли да съдействат за промяна в детското и обществено мнение. 
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10. Приемане на Наредба 

 

Необходимо е приемане на Наредбата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и регламентиране регистрацията и стопанисването на 

домашни кучета на територията на община Исперих, съобразена с действащото 

законодателство и настоящата програма. 

 

В обобщения могат да бъдат направени следните изводи: 

 

 Методите на улавяне и настаняване в приюти на безстопанствени кучета 

не са практични; 

 Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период 

от време броят на бездомните кучета значително ще намалее; 

 Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от 

решаващо значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди; 

 Обучението във високи стандарти на работа на хората, които се грижат 

за животни и ветеринарни лекари е също от голямо значение за успешното 

реализиране на програмите за улавяне, кастриране и връщане на животните. 

 

Основен проблем пред малките общини е, че не разполагат с необходимите 

собствени финансови средства за изграждане на собствени приюти. 

 

VІІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

1. Местна власт 

 

Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнение на програмата, 

съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих организира изпълнението на Програмата за 

овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община 

Исперих и сключва договори с ветеринарни специалисти за залавяне, 

ветеринарномедицинска обработка и регистрация на безстопанствените кучета. 

Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се 

осъществяват чрез договор за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, 

ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната 

ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където 

са заловени съгласно чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих или упълномощено от него лице организира 

настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

2. Общинска администрация 

 

Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, 

съгласно утвърдения бюджет от Общински съвет Исперих. 

Обработва сигнали и жалби на граждани и организации 

- анонимни сигнали и жалби не се обработват 

- действията по сигналите и жалбите се извършват от служители на община 

Исперих и при възможност със съдействието на представител от Неправителствена 

организация за защита на животните или ветеринарен специалист. 

- жалбите за куче, участвало в инцидент с ухапване на човек и жалбите за 

агресивни кучета се обработват приоритетно. 
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Упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата от 

ветеринарните специалисти. 

Провежда съвместно с Неправителствените организации за защита на животните 

образователни кампании, организира информационни срещи и разпространява 

информационни материали по Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета. 

 

3. Българска агенция по безопасност на храните 

 

Извършва системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните. 

Извършват контрол върху дейностите по Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета. 

Извършва ветеринарномедицински надзор на обработените кучета. 

 

4. Организации за защита на животните (ОЗЖ). 

 

Съдействат за изготвяне на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих. 

Съдействат на общината като посочват свои представители за координация на 

работата между общината, ОЗЖ и граждани. 

Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с 

домашни и безстопанствени кучета.  

Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите. 

Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на 

постъпилите сигнали. 

Организират и провеждат задомителни (осиновителни) кампании на 

безстопанствени кучета. 

 

VIII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

 

1. Източници на финансиране 

 

1.1. Бюджет на Общинска администрация Исперих. 

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

1.3. Дарения. 

1.4. Финансиране на дейности по Програмата, чрез национални и европейски 

проекти и програми. 

 

Общинският съвет при Община Исперих и Общинска администрация – Исперих 

осигуряват условия за поетапно настаняването на безстопанствените кучета в приюти 

при възможност и наличие на свободни места в тях. Дейностите по програмата, етапите 

от нейното изпълнение и изразходваните средства се отчитат ежегодно пред Общински 

съвет Исперих. 

 

2. Време за изпълнение на програмата 

 

Периодът на действие на настоящата програма е четири години: 2018 – 2022 

година. 

 

IX. ОЦЕНКА НА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ 
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1. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на 

мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета 

 

1.1.Повишаване на безопасността на градската среда. 

1.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и 

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за 

овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата. 

1.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета. 

1.4.Намаляване на социалното напрежение. 

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните. 

 

2. Количествени подобрения 

 

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 

изтеглянето им в приюти. 

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 

2.3. Повишаване на постъпленията от таксата за притежаване на домашно куче, 

съгласно чл. 175, ал.1 от ЗВД и Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета. 

 

3. Критерии за изпълнението на програмата 

3.1. Брой на обработените животни. 

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета. 

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, 

паркинги, 

дворове, складове и др.  

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета. 

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на общинската администрация за 

решаване на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за кастрация на 

кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани). 

3.6. Брой на гражданите, участващи в Програмата като доброволци. 

3.7. Брой на задомените кучета в края на периода на действие на програмата. 

3.8. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултатите, 

представени от Кмета на община Исперих пред генералния Директор на БАБХ, 

съгласно чл.40, ал.2 от Закона за защита на животните. 

 

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Исперих е приета с Решение № …. от Протокол 

№ …/… на Общински съвет Исперих и отменя действащата Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 

2016-2020г.. 

Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за 

срок 2018-2022 г. 
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 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя 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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм». 

 На заседание на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » проведено на 

29.05.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване » проведено на 

29.05.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

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

 На заседание на комисията още повдигнах въпроса, каде могат да се хранят 

кучетата. Има ли от общината определено място, където да се хранят бездомните 

кучета? 

 

 Отговор на въпроса на г-жа Митева бе даден от г-жа Севим Адем - Секретар на 

Община Исперих. Бездомните кумета могат да се хранят далеч от училища и детски 

градини, както и жилищни сгради и други. Община Исперих няма ангажимент за 

определяне на места за хранене на бездомните кучета. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Моля колеги общински съветници предлагам да преминем към гласуване. 

 

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 0 1 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 534 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита 

на животните и § 9. и § 10. от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.) 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. 1. Приема на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените 

кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022г.  

2. Отменя действащата Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих 2016-2020г.. 

3. Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за 

срок 2018-2022 г. 

 

ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

 ІV. 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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Програма за овладяване  
популацията на 

безстопанствените кучета на 
територията на 
община Исперих 

 

 

2018 – 2022 г. 

Програмата е приета с решение № 534 
от протокол № 48 

от сесия на Общински съвет Исперих, проведена  на 31.05.2018 г. 
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V. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

VII. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

VIII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

IX. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона 

за защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за 

защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност 

по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно 

намаляване на тяхната популация и обхваща периода 2018-2022 г. 

По смисъла на Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е 

научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което 

позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.  

През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, 

което води до рискове за здравето на хората, поставя под съмнение хуманното 

третиране на животните и съвременния облик на гр. Исперих и останалите населени 

места от общината. 

Разработването и прилагането на Програмата се налага и от това, че проблемът с 

безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни 

измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, 

икономически и екологични). Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още 

не може да се намери цялостно и трайно решение. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на 

изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по 

отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните 

механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените 

места. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата за овладяване на 

безстопанствените кучета на територията на общината е извършено на базата на анализ 

на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга 

страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на 

Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната 

здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни 

кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за 

обгрижване от страна на граждани, организации и общини. 

Целта на тази програма е намаляване на популацията на безстопанствените 

кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа цел, подцели и прилагане на 

комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните 

организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока 

– намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

 

Генерална стратегическа цел 

„Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова 

кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на 

градската среда, след което да се изтеглят и настанят в приют.“ 

 

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел 

се разработва следващото ниво - подцели. Най-общо казано, те определят конкретните 

и специфични резултати/промени в Общината. Формулираните по-долу цели са 

базирани  върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на 

безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната 

стратегическа цел на Програмата са формулирани следните подцели. 

 

Подцели: 

 

1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни 

кучета. 

2. Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популация 

съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 

3. Намаляване до минимум на рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които касаят хора и животни. 

4. Повишаване информираността и културата на хората при отглеждането на 

кучета - домашни любимци. 

 

Задачи: 

 

 Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на 

явлението "безстопанствени кучета". 

 Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

 Повишаване на чистотата на градската среда. 

 Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона 

за защита на животните. 

 Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета в 

междублоковите пространства, което допринася за сформиране на големи глутници и 

повишаване нивата на агресивност. 

 

III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 
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1. Закон за защита на животните. 

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

3. Закона за здравето 

4. Становище на Световната Здравна Организация. 

5. Европейската конвенция за защита на животните. 

6. Международна практика. 

 

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна 

уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх 

популацията на скитащи кучета както в населените, така и извън населените територии. 

Новоприетият Закон за защита на животните в глава V чл. 40 - чл. 56, глава VІ, чл. 57, 

чл. 61 урежда механизмите за осъществяване на общинските програми за овладяване 

популациите на безстопанствените кучета, регламентира изпълнението и контрола от 

страна на местната власт. 

Основна теза в закона е хуманно отношение, осигуряване на подходящи условия 

на живот, съобразени с физиологичните и поведенческите особености. Съгласно Закона 

за защита на животните, органите на изпълнителната и местната власт, съвместно с 

неправителствените организации, изготвят и прилагат програми за защита на 

животните. Същите трябва да бъдат съобразени със Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагането му (ПМС №118 от 

27.06.2000) и Закона за здравето. 

  

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 

 

През последните няколко години видимо нараства броят на безстопанствените 

кучета, което води до здравни рискове за гражданите, както и създаване на дискомфорт 

в обществото на територията на община Исперих. 

За да се реши проблема с бездомните кучета трябва да се следват комплексните 

мерки, определени от Световната здравна организация. 

- строг контрол върху търговията, отглеждането и размножаването на домашни 

кучета; 

- кастрация и връщане по места на социализираните кучета, които се поемат за 

угрижване от страна на граждани, организации и общини. 

Изчислено е, че при правилно приложение на посочените мерки в зависимост от 

числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в периода от 3 до 5 

години. 

 

1. Описание на проблема 

 

Големият брой безстопанствени кучета води до: 

- пренасяне на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, 

микроспория, демодекоза и др.; 

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета; 

- много хора се страхуват от кучета; 

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите; 

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда; 

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които 

обичат животните; 

- неефективните мерки за решаването на проблема са свързани с разходи, а в 

същото време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение; 

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ; 

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори 

убивани от граждани. 
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2. Причини за възникване на проблема 

 

- Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета. 

- Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с 

комплексния характер на проблема. 

- Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., 

след което се изоставят. 

- Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи 

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

изоставят. 

- Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на 

безстопанствените животни. 

- Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни 

кучета. 

- Липса на финансов ресурс за справяне с проблема. 

Една от главните причини за увеличаване и поддържане на популацията на 

безстопанствените кучета е липсата на контрол над домашните такива, особено когато 

са в период на разгонване. Тогава често разгонените кучета избягват от дома си и се 

загубват. Заедно с други кучета, изоставени от строежи или изхвърлени малки от 

стопани, формират общата картина на популацията от бездомни кучета, която при 

неефективни мерки се поддържа максимална според естествените природни закони. 

  

3. Популация на безстопанствените кучета 

 

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, ражда два пъти годишно 

средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в 

състояние за кратко време бързо да увеличат броя на бездомните кучета. Ако не се 

вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. 

Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на 

средата - количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия 

капацитет на средата раждаемостта и смъртността на бездомните кучета се изравняват, 

което означава, че броят им не се увеличава. 

Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на бездомните кучета ще 

се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други 

кучета- новородени или мигриращи. Т.е ще се наблюдава временно намаляване броя на 

уличните кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – 

един цикличен и непрестанен процес. 

 

Какво става при прилагане на кастрация на бездомните кучета и 

връщането им 

по обитаваните от тях места? 
 

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са 

взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато 

капацитетът на средата се ограничи само от стерилни животни. Следва етапът на 

постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да 

се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от 

улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "безстопанствени 

кучета". 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката 

популация: 
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- прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна 

маркировка на неагресивните безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните 

от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор; 

- регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията 

им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на 

евентуалното им изоставяне. 

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни 

действия между местна власт, организациите за защита на животните /ОЗЖ/ и 

граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените 

кучета и невъзможността за неговото ефективно и трайно решение. 

 

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

Кучетата като преносители на болести 

 

Инфекциозни болести 

- Салмонелоза (паратиф) – това е една от най-често срещащите се инфекциозни 

болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които 

са много устойчиви към външни въздействия. 

- Туберкулоза – Специфична, хронична инфекциозна болест, която се 

характеризира с поява на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и 

вследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват 

почти всички видове животни и човекът. 

- Бронхосептоза (борделна инфекция) – заразно заболяване, което протича с 

признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава 

горните дихателни пътища на повечето видове бозайници. 

- Бяс – остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни 

и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно 

време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху 

ранички, драскотини по кожата. Инкубационния период е 60 дни. 

- Тизерова болест – причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието 

на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с 

препарати по време на експеримент и други фактори, свързани с околната среда). 

Инкубационния период е от 5 до 15 дни. 

 

Гъбични болести 

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория) – микотичните болести се 

наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на 

почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни. 

 

Паразитни (инвазионни) болести 

- Токсоплазмоза – паразитно заболяване, с разнообразно протичане. 

Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е 

разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните. 

- Цестодози (представители на сем. Taeniidae) – към разред Cyclophylloidea 

спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и най-

специализираните панделковидни червеи, които паразитират, предимно в 

топлокръвните животни – птици и бозайници. 

- Енхинококоза 

- Дипилидоза 

- Нематодози 

- Токсокароза 
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Кърлежовопреносими инфекции /КПИ/ 

Бездомните и скитащите кучета представляват един от основните резервоари на 

зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това 

обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация. 

 

Анализ на обстановката в населените места на община Исперих 

 

През последните години не се наблюдава намаляване на случаите на ухапвания 

от безстопанствени кучета. Знае се, че не регистрираните случаи са винаги повече от 

известните поради непотърсена медицинска помощ. 

 

V. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

1. Обработка на безстопанствените кучета - кастрация, обезпаразитяване, 

ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивните и 

здрави безстопанствени кучета. 

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета. 

3. Придобиване на безстопанствени кучета. 

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета. 

5. Регистрация на домашните кучета. 

6. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 

7. Популяризиране на ползите от кастрация на домашни кучета. 

8. Кампании за подобряване на чистотата в селищната среда. 

 

VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка 

и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. 

 

1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от 

Закона за защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които 

Община Исперих има сключени договори; 

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен 

гратисен период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват 

женски кучета; 

1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 

от Закона за защита на животните; 

1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, 

като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна 

възраст, приоритетно женски/. 

 

Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски 

страни, в които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, 

Франция/ включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е 

високо и трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на 

много средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато 

едно животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме 

неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави 

и не агресивни животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на 

други не кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще 
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поддържа баланса на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство 

"оптимално контролируем минимум". 

Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да 

не се загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при 

връщане на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не 

трябва да се връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни 

площадки, пътища от Републиканската пътна мрежа. 

В рамките на тези програми особено важно е да се подчертае необходимостта от 

осигуряване на доброволен надзор над кучетата, върнати по места. Доброволният 

надзор следва да се осъществява от ветеринарния специалист, който се ангажира 

регулярно да проследява здравния статус на кучето и да провежда системна ваксинация 

и обезпаразитяване. Позитивен ефект от програмата за кастрация се отчита и по 

отношение на поведението на животните, особено мъжките, чийто нрав става по-

спокоен и не агресивен. 

 

2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда 

 

Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на 

хранителния ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към: 

- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците; 

- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията 

за обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези 

обекти; 

- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, 

учебни, здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който 

физически ограничава достъпа на бездомни кучета в тях; 

- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и 

пускани свободно да играят и тичат. 

 - определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от 

любители на животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ. 

 

3. Регистрация на домашните кучета 

 

Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са 

насочени за осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на 

домашните кучета. Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на 

животни тъй като ще позволява проследяване на собственици и съответно 

санкционирането им. 

3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона 

за втеринарномедицинската дейност; 

3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към 

Общинска администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват 

в общинския бюджет; 

3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата 

година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните. 

3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община 

Исперих при организиране на кампания от общината. 

 

4. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета  

Извършва се от Общинска администрация Исперих и Областна Дирекция по 

безопасност на храните /ОДБХ/, съгласно действащите закони. 

 

5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета 
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5.1. Регистрация се извършва от амбулатории, които обработват безстопанствени 

кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се 

предоставя на отговорното по надзора лице; 

5.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват 

задължителни данни за обработените кучета; 

- идентификационен номер; 

- отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина; 

- дата и място на залавянето; 

- дата и място на връщане; 

- отговорно по надзор физическо или юридическо лице. 

5.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по план програмата 

се изпращат до 10 - то число на всеки месец до Кмета на общината. Надзор на 

обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на 

животните. 

 

6. Популяризиране на ползата от кастрацията на домашни кучета 

 

6.1. Организират се кампании за разясняване ползата от кастрацията чрез 

брошури, медийни кампании и др.; 

6.2. Презентации на Закона за защита на животните, организирани от общината 

със съдействието на Организации за защита на животните, насочени към собствениците 

на домашни кучета; 

6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по райони.  

Нежеланата популация от домашни кучета може да се регулира чрез налагане на 

по-висока такса за отглеждане на не кастрирани животни или т.нар. "данък 

плодовитост". От друга страна собствениците, които биха желали техните животни да 

бъдат кастрирани трябва да бъдат стимулирани чрез облекчени такси. 

 

7. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета 

 

7.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, 

т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и чл. 45, т. 8 от Закона за 

защита на животните /ЗЗЖ/; 

7.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапвания на човек се 

подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД. 

 

8. Задомяване на безстопанствени кучета 

8.1. Всеки приют разработва и приема схема за информация на гражданите за 

животните, които се предлагат за отглеждане, съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ;  

8.2. Управителят на приюта и организациите за защита на животните 

организират публични мероприятия за задомяване с безстопанствени, здрави кучета, на 

желаещи да ги отглеждат. 

   

9. Информационна кампания 

 

Необходима за запознаване на обществеността с механизма на поддържане на 

постоянно ниво на популация, както и организирането на рекламно – образователна 

кампания, с цел повишаване популярността на програмите за кастрация и връщане. 

Образователните програми в училищата, новините по телевизията, плакати, брошури и 

др. биха могли да съдействат за промяна в детското и обществено мнение. 
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10. Приемане на Наредба 

 

Необходимо е приемане на Наредбата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и регламентиране регистрацията и стопанисването на 

домашни кучета на територията на община Исперих, съобразена с действащото 

законодателство и настоящата програма. 

 

В обобщения могат да бъдат направени следните изводи: 

 

 Методите на улавяне и настаняване в приюти на безстопанствени кучета 

не са практични; 

 Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период 

от време броят на бездомните кучета значително ще намалее; 

 Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от 

решаващо значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди; 

 Обучението във високи стандарти на работа на хората, които се грижат 

за животни и ветеринарни лекари е също от голямо значение за успешното 

реализиране на програмите за улавяне, кастриране и връщане на животните. 

 

Основен проблем пред малките общини е, че не разполагат с необходимите 

собствени финансови средства за изграждане на собствени приюти. 

 

VІІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

1. Местна власт 

 

Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнение на програмата, 

съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих организира изпълнението на Програмата за 

овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община 

Исперих и сключва договори с ветеринарни специалисти за залавяне, 

ветеринарномедицинска обработка и регистрация на безстопанствените кучета. 

Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се 

осъществяват чрез договор за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, 

ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната 

ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където 

са заловени съгласно чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих или упълномощено от него лице организира 

настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

2. Общинска администрация 

 

Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, 

съгласно утвърдения бюджет от Общински съвет Исперих. 

Обработва сигнали и жалби на граждани и организации 

- анонимни сигнали и жалби не се обработват 

- действията по сигналите и жалбите се извършват от служители на община 

Исперих и при възможност със съдействието на представител от Неправителствена 

организация за защита на животните или ветеринарен специалист. 

- жалбите за куче, участвало в инцидент с ухапване на човек и жалбите за 

агресивни кучета се обработват приоритетно. 
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Упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата от 

ветеринарните специалисти. 

Провежда съвместно с Неправителствените организации за защита на животните 

образователни кампании, организира информационни срещи и разпространява 

информационни материали по Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета. 

 

3. Българска агенция по безопасност на храните 

 

Извършва системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните. 

Извършват контрол върху дейностите по Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета. 

Извършва ветеринарномедицински надзор на обработените кучета. 

 

4. Организации за защита на животните (ОЗЖ). 

 

Съдействат за изготвяне на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих. 

Съдействат на общината като посочват свои представители за координация на 

работата между общината, ОЗЖ и граждани. 

Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с 

домашни и безстопанствени кучета.  

Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите. 

Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на 

постъпилите сигнали. 

Организират и провеждат задомителни (осиновителни) кампании на 

безстопанствени кучета. 

 

VIII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

 

1. Източници на финансиране 

 

1.1. Бюджет на Общинска администрация Исперих. 

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

1.3. Дарения. 

1.4. Финансиране на дейности по Програмата, чрез национални и европейски 

проекти и програми. 

 

Общинският съвет при Община Исперих и Общинска администрация – Исперих 

осигуряват условия за поетапно настаняването на безстопанствените кучета в приюти 

при възможност и наличие на свободни места в тях. Дейностите по програмата, етапите 

от нейното изпълнение и изразходваните средства се отчитат ежегодно пред Общински 

съвет Исперих. 

 

2. Време за изпълнение на програмата 

 

Периодът на действие на настоящата програма е четири години: 2018 – 2022 

година. 

 

IX. ОЦЕНКА НА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ 
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1. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на 

мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета 

 

1.1.Повишаване на безопасността на градската среда. 

1.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и 

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за 

овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата. 

1.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета. 

1.4.Намаляване на социалното напрежение. 

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните. 

 

2. Количествени подобрения 

 

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 

изтеглянето им в приюти. 

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 

2.3. Повишаване на постъпленията от таксата за притежаване на домашно куче, 

съгласно чл. 175, ал.1 от ЗВД и Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета. 

 

3. Критерии за изпълнението на програмата 

 

3.1. Брой на обработените животни. 

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета. 

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, 

паркинги, 

дворове, складове и др.  

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета. 

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на общинската администрация за 

решаване на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за кастрация на 

кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани). 

3.6. Брой на гражданите, участващи в Програмата като доброволци. 

3.7. Брой на задомените кучета в края на периода на действие на програмата. 

3.8. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултатите, 

представени от Кмета на община Исперих пред генералния Директор на БАБХ, 

съгласно чл.40, ал.2 от Закона за защита на животните. 

 

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Исперих е приета с Решение № 534 от Протокол 

№48/31.05.2018 г. на Общински съвет Исперих и отменя действащата Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Исперих 2016-2020г.. 

Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за 

срок 2018-2022 г. 
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 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Приемане на „Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на 

домашни кучета на територията на община Исперих”. 

 

 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Приемането на „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на домашни кучета на 

територията на община Исперих” се налага във връзка с изпълнение §18 от ПЗР към 

ЗИДЗЗЖ, който гласи, че „в 6-месечен срок от влизането в сила на ЗЗЖ общинските 

съвети изготвят и приемат наредбите по чл. 40, ал. 5 (ст.р.).“ и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). 

С приемането на изцяло нова Наредба ще се създадат  предпоставки  за  

синхронизиране на общинската наредба с националното законодателство в областта на  

защита на животните. 

През последните години се наблюдава значително нарастване броя на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих. Това води до рискове за 

здравето на гражданите, свързани с паразитни /инвазионни/, гъбични и инфекционни 

заболявания, преносители на които са безстопанствените кучета. Увеличаване на 

техния брой създава дискомфорт на населението, замърсяване на околната среда, 

икономическа неефективност и социално напрежение. 

Ето защо е необходимо да се регулира популацията на безстопанствените 

кучета, както и да се запознаят гражданите с изисквания при отглеждане на домашен 

любимец. 

Общинската Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих, регламентира реда за намаляване популацията на безстопанствените 

кучета чрез техния улов и обработка, както и чрез контрол върху регистрацията на 

домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане. 

Наредба следва мерките, предвидени в „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018-2022г.”. 

Финансовите средства за прилагане на предлаганата Наредба следва да бъдат 

осигурени от целевите средства, събирани от община Исперих от такси за притежаване 

на куче по реда на чл. 118, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

Правното регламентиране на реда и условията за отглеждане на кучета на 

територията на община Исперих цели установяването на ясни правила относно правата 

и задълженията на населението на община Исперих по отношение на отглеждането на 

кучета в собствените им имоти. Определянето на ясни правила цели защита на правата 

и интересите както на лицата, отглеждащи животните, така и на останалата част от 

населението на общината. Същевременно, с предписаните мерки за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета се очаква постигането на значителен 

напредък при ограничаване и овладяване на тяхната популация. 

Предлаганата Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност и на Закона за защита на 

животните, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския 

съюз. 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB40_%D0%B0%D0%BB5');
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  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Я:   

 

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, §18 от ПЗР към ЗИДЗЗЖ, чл. 8 

и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и 

чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. 1. Приема „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих”. 

2. Отменя действието на Наредба №21 за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на 

община Исперих приета с решение №167 от Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на 

Общински съвет Исперих. 

3. „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих” влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих. 

 

ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 

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

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм». 

 На заседание на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » проведено на 

29.05.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване » проведено на 

29.05.2018 г. от 13.00 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 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 
        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 0 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 535 

 

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, §18 от ПЗР към ЗИДЗЗЖ, чл. 8 

и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и 

чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. 1. Приема „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих”. 

2. Отменя действието на Наредба №21 за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на 

община Исперих приета с решение №167 от Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на 

Общински съвет Исперих. 

3. „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих” влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих. 

 

ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

 ІV. 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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НАРЕДБА 
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА, 

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА И СТОПАНИСВАНЕТО  

НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките, предвидени в „Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Исперих”. 

(2) Кметът на общината организира изпълнението на програмата по ал.1 и 

ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния директор на 

Българската Агенция по Безопасност на храните – БАБХ и Общински съвет Исперих.  

(3) Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се 

осъществяват от подвижни или стационарни амбулатории от организациите за защита 

на животните или от ветеринарни специалисти с които общината има сключен договор. 

           (4) Настоящата наредба регламентира реда за намаляване популацията на 

безстопанствените кучета чрез техния улов и обработка, както и чрез контрол върху 

регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и 

развъждане. 

(5) Наредбата се прилага по отношение на: 

1. всички физически и юридически лица, които живеят постоянно или временно 

пребивават на територията на община Исперих. 

2. собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради.  

3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за 

общо ползване части на сгради и прилежащите терени. 

4.  собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета; 

5. собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват 

безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти. 

6.  ръководителите на кастрационни центрове, приюти за животни. 

7.  практикуващите ветеринарни лекари на територията на община Исперих. 

8. организации за защита на животните, регистрирани по реда на ЗЮЛНСЦ, 

развиващи дейност на територията на община Исперих. 

 

 

ІІ. УЛОВ И ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ  

 

Чл.2. Безстопанствените и скитащите кучета (родени като такива, загубени или 

изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално 

определено за тях място, тези които се намират  извън границите на дома на своя 

собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач, и не притежават 

надлежна идентификация) подлежат на залавяне от специализирани общински 

служби/външни на общината структури/организации, упълномощени от Кмета на 

Община Исперих. 

Чл.3. Животните по предходния член подлежат на последващи 

ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в националното 

законодателство и местни нормативни уредби, след което социализираните кучета се 
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връщат на мястото на залавянето им, като се вписват в Регистъра на безстопанствените 

животни.  

Чл.4. (1) Собствениците на умрели домашни кучета: 

1. уведомяват писмено съответното кметство по местоживеене за вписване на 

обстоятелството в Регистъра за домашни кучета; 

2. загробват животните само на определените от Община Исперих места при 

условията и реда, установени от Общинския съвет. 

(2) Сигнали за трупове на кучета и котки, намерени на улични платна, в 

междублокови пространства и други открити обществени места, се подават в 

общинската  администрация. Не се приемат анонимни сигнали. В случаите на прибрани 

трупове на кучета по предходната алинея, се установят данни за собственост  (наличие 

на татуировка, микрочип, медальон или др.), се предприема необходимото за издирване 

на собственика. Установеният собственик се санкционира с глоба и се задължава да 

загроби животното по реда на чл.4, ал.1, т.2 от настоящата наредба. 

Чл.5. Ръководителите на оторизираните структури за улов и обработка на 

безстопанствени кучета, управителите на приюти за животни по чл.44, ал.1 от Закона за 

защита на животните, и ветеринарните специалисти до 10-то число на календарния 

месец изпращат на кмета на общината данните от регистъра по чл.47, ал.7 от ЗЗЖ, 

отнасящи се  за предходния месец. 

Чл.6. (1) Организациите и лицата по чл.49 от ЗЗЖ – поели надзора и грижите за 

безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват 

ежегодно паспорта на кучето в Община Исперих за извършените обезпаразитявания и 

ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за 

безстопанствените кучета. 

 (2) Забранява се храненето на безстопанствени животни (котки и кучета) с 

изключение на случаите, в които, хранещият не е подписал декларация по чл.47, ал.3 от 

ЗЗЖ. 

 

 

ІІІ. МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА  

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШНО КУЧЕ 

 

Чл.7.  (1) При подаден  сигнал за случай на нападение срещу човек или друго 

животно от куче – безстопанствено или домашен любимец с известен собственик, се 

извършва проверка на място и се съставя протокол за проверката. При необходимост, 

протоколът се придружава със свидетелски показания и/или медицинско свидетелство. 

  (2) При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на 

домашно куче с известен собственик, на собственика на кучето се налага  глоба. При 

застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния 

медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на 

евтаназия съгласно чл. 179  от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 (3) При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на 

безстопанствено куче, екип на структурите по чл.2, ал.1 от настоящата наредба залавя 

кучето и го водят при ветеринарен специалист, където се процедира съгласно 

разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ. 

 

 

 

IV.  РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 

Чл.8. Собствеността върху куче се удостоверява посредством: 

1. надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена 

идентификация на кучето; 
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2. писмен документ, удостоверяващ продажба, наследство, дарение, задомяване 

от приют и др. обекти регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност /ЗВМД/. Този документ важи само до момента, в който кучето навърши 

възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт. 

Чл.9. Забранява се продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст, без  

съгласието на родител/настойник. 

Чл.10. Регистрация на домашни кучета. 

(1) Ветеринарна регистрация на домашни кучета. 

1. Собствениците на домашни кучета, навършили 6-седмична възраст, 

задължително ги представя на ветеринарен лекар, за издаване на паспорт по образец и 

за извършване на ваксинация и обезпаразитяване. 

2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на 

куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен 

лекар. При ветеринарната регистрация на домашното куче ветеринарният лекар 

идентифицира животното посредством татуиране на номер или поставяне на 

инжектируем транспондер /чип/. 

(2) Административна регистрация на домашни кучета.  

1. Всеки собственик на куче - домашен любимец в срок до 7 (седем) работни дни 

след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за 

притежаване на куче по образец в кметствата по местоживеене. 

2. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен 

ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в Административния 

регистър на домашните кучета, и се заплаща „такса за притежаване на куче”. Размерът 

на таксата се определя в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих. За кучета, придобити през 

текущата година, таксата се заплаща в размер една дванадесета от годишния й размер 

за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. 

3. На собственика на домашното куче се издава Удостоверение за 

административна регистрация и платена такса за притежаване на куче с валидност до 

31-ви март на следващата календарна година. 

4. От заплащане на "такса за притежаване на куче" се освобождават 

собствениците на: 

   (а) кучета на лица с увреждания; 

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

(в) кучета, използвани за опитни цели; 

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст; 

(д) кастрирани кучета; 

(е)  кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които 

се отглеждат в регистриран животновъден обект. 

           (ж) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не 

се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа. 

5. Обстоятелствата по предходната т.4 се удостоверяват със съответните  

надлежни документи. 

6. Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, 

независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите 

освободени от заплащане на такса. 

7. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано в кметството по 

местоживеене през предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната 

година да заплати “такса за притежаване на куче” в съответната кметска 

администрация. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от 

заплащане на „такса за притежаване на куче”, са длъжни само да ги пререгистрират (да 

препотвърдят обстоятелството, че все още те са собственици на кучето), за което 

представят ветеринарномедицинския паспорт с отразените в него задължителни 
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ветеринарни манипулации за периода и получават документ за извършената 

административна пререгистрация – годишно удостоверение.  

8. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при 

промяна на адреса и/или  населеното място, в което ще се отглежда животното, 

собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми 

писмено съответното кметство, извършило картотекирането/регистрацията, с цел 

картона/досието на кучето да бъде закрит и архивиран. 

Чл. 11. Ветеринарните лекари, практикуващи на територията на община 

Исперих, съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД ежемесечно изпращат в ОДБХ и в общината 

данните за предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко 

регистрирано куче. 

Чл. 12. Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, ежемесечно 

при продажбата на куче, писмено предоставят на общината данни за собственика 

(имена, адрес, телефон за връзка) и данни от паспорта на кучето (дата на издаване, 

имена на ветеринарният лекар издал паспорта, дата на поставяне и номер на микрочип). 

 

 

V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 

Чл. 13. Собствениците на домашни кучета са длъжни: 

 (1) да се грижат за животните и да не ги изоставят. 

 (2) предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните. 

(3) да осигурят ветеринарната идентификация на своите животни посредством  

татуировка или инжектируем транспондер /чип/, както и да се погрижат за издаването 

на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпаразитяване и 

ваксиниране.  

(4) да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на 

отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.  

(5) да осигурят стерилизацията/кастрацията на своето животно, освен ако в 

случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да 

ги предоставят на нови собственици. 

Чл. 14.  В случай, че собственикът на домашно куче по обективни причини не 

може да го отглежда, той е длъжен да му осигури  настаняване по надлежния ред в 

приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го 

отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. 

Чл. 15. (1)  Реда за отглеждането на домашни кучета и котки в жилища в режим 

на етажна собственост, в т.ч. мазета, приземни етажи, тавански и други помещения,  

както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник за етажната собственост. 

(2) При отглеждане на домашни кучета и котки в жилищни сгради, се осигурява 

площ, съгласно изискванията на  Закона за защита на животните. 

Чл. 16. Собственикът на имот, върху който се отглеждат едно или повече кучета 

(домашни или безстопанствени), е длъжен да осигури освен индивидуалното 

настаняване на всяко животно, съгласно чл.34 от ЗЗЖ, но и подходящо ограждение на 

имота, осигуряващо безопасността на преминаващите други животни и хора. 

 

 

 

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 

Чл. 17. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче - 

домашен любимец е длъжен: 
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1. да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето - домашен 

любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и 

животни; 

2. да не оставя кучето без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен 

контрол върху поведението му; 

3. да не допуска контакт на собственото заразно болно и опасно домашно куче с 

други животни и хора; 

4. да не използва кучето си за комерсиални цели - просия, фотография, игри на 

късмета, хазарт и бой с други животни; 

5. да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето; 

6. да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето: 

а. ветеринарномедицински паспорт или копие от него;  

б. удостоверение за административна регистрация и платена такса за 

притежаване на куче за текущата или предходната година или копие от него. Всяко 

издадено удостоверение от общината/кметството е валидно до 31-ви март на 

следващата календарна година от издаването му. 

(2) Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите 

на кучето - домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти и 

служителите на РУП – Исперих при поискване. 

Чл. 18. (1) Забранява се присъствието и разхождането на домашни кучета: 

1. на територията на детски градини, ясли и училища; 

2. на територията на здравни заведения; 

3. на територията на обособени детски и спортни площадки; 

4. на територията на градските паркове и градини, или определени части от тях, 

които не са определени със заповед от кмета за разхождане на кучета - домашни 

любимци; 

5. на места, обозначени от общината със забранителни знаци. 

(2) Преминаването на кучета - домашни любимци, водени от своя собственик, 

водач или стопанин през градските паркове и градини, които не са определени със 

заповед от кмета, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.19, ал.1 от 

настоящата наредба. 

(3) Задължават се кметовете на населените места в общината да изградят 

обособени (оградени и оборудвани) места за свободно разхождане на домашни кучета 

на територията на съответния административен район. 

Чл. 19. (1) Собственикът, водачът или стопанинът на домашно куче е длъжен да 

разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а едрите кучетата над 10 кг., 

както и едри кучета с агресивен характер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.  

(2) От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора; 

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за 

свободно разхождане на кучета - домашни любимци, определени със заповед от кмета 

на населеното място. 

 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 20. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Община 

Исперих, Еколога на общината, служителите на РУП-Исперих, ветеринарните 

специалисти и други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. 

(2) Неправителствени организации съдействат на органите по чл.20, ал.1 от 

настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия. 

Чл. 21. (1) Контролните органи по чл. 20, ал.1 от настоящата наредба извършват 

проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, 
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подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали 

не се проверяват. 

(2) Контролните органи: 

1. установяват самоличността на собственика на животно, със съдействието на 

полицията и /или ОДБХ; 

2. имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на 

собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че 

се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна 

на собственика на имота проверката се извършва със съдействието на полиция. 

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи: 

1. съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и 

отговорници за отстраняването им; 

2. съставят актове за установяване на административни нарушения. 

(4)  Въз основа на съставените актове за установени административни 

нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Исперих или 

упълномощени от него длъжностни лица. 

Чл. 22. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Чл. 23. За всички нарушения на настоящата наредба се налагат глоби в размер от 

50 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 100 до 400 лв. 

Чл. 24. Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните 

такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за 

дейности и мероприятия, включени в Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на наредбата: 

1. „животно - домашен любимец" е всяко куче или котка, което се отглежда в 

домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел; 

2. "идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните 

от неговия микрочип или от татуиран ушен номер, съответстващи на паспортните и 

регистрационните данни; 

3.  „безстопанствени кучета” са тези животни, родени като такива, загубени или 

изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално 

определено за тях място, тези които се намират  извън границите на дома на своя 

собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач. 

4. „кастрация" - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и 

тестисите на мъжките; 

5. "агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна 

реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното 

естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; 

6. „търговия с животни - домашни любимци" са всички сделки, извършвани 

системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху 

тези животни; 

7. „приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с 

подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни 

ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик. 

  

 

 



 60 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията  и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих, е приета с Решение № 535, взето с Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на 

Общински съвет Исперих. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Исперих и на 

упълномощени от него лица. 

§3. С приемането на настоящата наредба от общински съвет Исперих се отменя 

действието на Наредба №21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

регистрацията на домашни кучета на територията на община Исперих приета с решение 

№167 от Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на Общински съвет Исперих. 
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Приложение към чл.4, ал. 2, т.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ / КМЕТСТВО С. ……………. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

              от .................................................................................................. 

                                      (наименование на фирмата или лицето) 

 

гр. (с.) ................................, ул. ..........................................................., № .............................. 

Телефон ............................., съдебно решение 

............................................................................... 

БУЛСТАТ: ............................................................................................................................... 

 

 

 

        Господин Кмет, 

 

        Моля да бъде разрешено обезвреждане на .......................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

(наименование, вид, количество, брой) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ 

 

 

   Подпис: 

 

дата    

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB3_%D0%B0%D0%BB1');
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Приложение към чл.10, ал. 2 и чл.12 

 
ДО  

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ/ КМЕТСТВО С. ……………. 

 

Д Е К ЛА Р А Ц И Я 

По чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче 

 

1. От …………………………………………………………...………тел: 

………………………… 

                                   (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

Постоянен адрес/седалище: 

………..…………..…………………………………………………… 

представител на: 

…………………………………….………………………………………………. 

седалище и адрес на управление: 

…………..………………………………………………………. 

БУЛСТАТ/ЕИК …………………… 

2. чрез 

…………………………………………………….…………..тел:………………………….. 

                                     (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

Постоянен адрес/седалище: 

………..………………………………………………………..……… 

Пълномощно № ………………, заверено на 

………………..………..от…………………………. 

Настоящата декларация се подава на следното основание /подчертайте/: 

- Придобиване на куче  

- Освобождаване от такса /подчертайте/: 

(а) кучета на лица с увреждания; 

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

(в) кучета, използвани за опитни цели; 

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст; 

(д) кастрирани кучета; 

(е) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които 

се отглеждат в регистриран животновъден обект. 

     (ж) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не 

се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа. 

Прилагам заверено копие следните документи: 

…………………………………………………  

- Декларирам, че продавам куче: 

Данни за собственика: 

………………………………………………………………………………. 

(имена, адрес, телефон за връзка) 

Данни от паспорта на кучето: 

………………………………………………………………………. 
 (дата на издаване, имена на ветеринарният лекар издал паспорта,  

дата на поставяне и номер на микрочип). 

 

Дата:……………..                                                                 Декларатор:  

                                                                                                                                     /подпис/ 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл. 313 от НК. 

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита и 

ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняване и използваме само за наша информация и да не ги 

представяме на трети лица! 
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О Б Щ И Н А    И С П Е Р И Х 

 

КМЕТСТВО С. .......................... 

 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

………………… г. 

                                               Важи до 31.03.20…….. г. 

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ 

И ПЛАТЕНА “ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ” 

 

Номер на картон : ............................................................................................  

Име на собственика : ....................................................................................... 

Постоянен адрес : ............................................................................................  

Пол на кучето : ................................................................................................ 

Адрес на кучето : .............................................................................................  

 

Номер на идентификационен медальон: .......................................................................... ........... 

Дата на издаване на ветеринарномедицинския паспорт: ............................................................ 

Татуировъчен номер/Номер на поставен микрочип: ..................................................................  

Категория на кучето, съгласно чл.175, ал.2 от ЗВМД : ............................................................... 

Начин и дата на придобиване на кучето: .....................................................................................  

Дата на първоначална регистрация: .............................................................................................  

Размер на последно платена такса за притежаване на куче : ...................................................... 

Дата на последно плащане: .......................................................................................................... 

Платена такса за притежаване на куче за годините след първоначалната регистрация : 

........................ ......................... .................................................... ........................ ..................... 

.......................................... ..................... ............................ ...................................... ………………. 

....................... ........................... ............................... ............................ ..................................... 

........................ ............................. .............................. .............................. ................................. 

......................... ............................. ........................... ................................... ......... ..................... 

Запознат/а съм със задълженията си като собственик на домашно куче по Наредба за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни 

кучета на територията на община Исперих. 

  

                                                                                                ………………………………. 

                                                                                                              /подпис/ 

 

Причина за закриване на регистрацията на кучето: ........................................................... 

Дата на закриване на регистрацията : .................................................................................. 

Забележки : ................................................................................................................. ...... 

 

 

                                                      Издал Удостоверението : ............................................. 

                                                                                                  

                                                                                                  /………………………../ 
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 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изработване на Подробeн устройствен план на поземлени имоти с цел 

разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в 

с.Подайва  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С Решение № 385 по Протокол № 35 от 27.09.2017год.  Общински съвет 

Исперих даде съгласие да се извърши замяна на поземлен имот № 057038 в землището 

на с.Подайва, собственост на Църковно настоятелство с.Подайва с пет имота – частна 

общинска собственост в землището на с.Подайва с цел разширяване на гробищния 

парк. 

В изпълнение на решението на Общински съвет Исперих, общинската 

администрация изготви договор за замяна, който изпрати на Русенската митрополия за 

подписване от тяхна страна. Със свое писмо вх. № К-1300/6/08.03.2018год. Русенският 

митрополит Наум ни информира, че Върховния църковен съвет не дава съгласие за 

осъществяване на предложената от нас разпоредителна сделка и препоръчват на 

община Исперих да потърси други възможности за решаване на необходимостта от 

отреждане на имот за гробищен парк в с.Подайва. 

С цел изграждане на обект от първостепенно значение – именно гробищен парк 

– публична общинска собственост предлагам да разширим съществуващия гробищен 

парк на селото, като извършим процедура за принудително отчуждаване на поземлен 

имот № 057038 по плана за земеразделяне на с.Подайва с площ 15,004дка с начин на 

трайно ползване Нива собственост на Църковно настоятелство с.Подайва.  

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да вземе 

следните 

 

 

                                                  РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.21, ал.1 от  Закона за 

общинската собственост, чл.109, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за 

устройство на територията и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в 

с.Подайва, община Исперих 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Отменя Решение № 385 по Протокол № 35 от 27.09.2017год. на Общински 

съвет Исперих. 

   

II. 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) 

с начин на трайно ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка, 

категория на земята Трета, местност „Есенлер“ в землището на с.Подайва, община 



 65 

Исперих,  собственост на Църковно настоятелство с.Подайва съгласно Решение № 01 

ПОД от 09.06.1998г. на Поземлена комисия гр.Исперих.  

 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот № 000099 (нула нула нула нула деведесет и девет) с 

начин на трайно ползване Гробище с площ 16.747 (шестнадесет цяло седемстотин 

четиридесет и седем) дка, , местност „Джибер юртлу“ в землището на с.Подайва, 

община Исперих,  собственост на Община Исперих съгласно Решение № 04 от 

21.01.2003г. на Общинска служба по земеделие и гори гр.Исперих. 

  

Подробният устройствен план е за изграждане на обект от първостепенно 

значение – гробищен парк, публична общинска собственост.   

 

III. Одобрява Техническо задание. 

 

IV. Дава предварително съгласие за принудително отчуждаване на Поземлен 

имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) с начин на трайно 

ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка, категория на земята Трета, 

местност „Есенлер“ в землището на с.Подайва, община Исперих, собственост на 

Църковно настоятелство с.Подайва съгласно Решение № 01 ПОД от 09.06.1998г. на 

Поземлена комисия гр.Исперих, за задоволяване на общински нужди (изграждане на 

обект от първостепенно значение – гробищен парк).   

 

V. Възлага на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

 VI. 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-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

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

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Кмета на с. Подайва – няма възражение по проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изработване на Подробeн устройствен план на поземлени имоти с цел 

разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в 

с.Подайва  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  
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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 За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА   Въздържал се П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ 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 28 27 0 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 536 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.21, ал.1 от  Закона за 

общинската собственост, чл.109, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за 

устройство на територията и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в 

с.Подайва, община Исперих 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Отменя Решение № 385 по Протокол № 35 от 27.09.2017год. на Общински 

съвет Исперих. 

   

II. 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) 

с начин на трайно ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка, 

категория на земята Трета, местност „Есенлер“ в землището на с.Подайва, община 

Исперих,  собственост на Църковно настоятелство с.Подайва съгласно Решение № 01 

ПОД от 09.06.1998г. на Поземлена комисия гр.Исперих.  
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2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот № 000099 (нула нула нула нула деведесет и девет) с 

начин на трайно ползване Гробище с площ 16.747 (шестнадесет цяло седемстотин 

четиридесет и седем) дка, , местност „Джибер юртлу“ в землището на с.Подайва, 

община Исперих,  собственост на Община Исперих съгласно Решение № 04 от 

21.01.2003г. на Общинска служба по земеделие и гори гр.Исперих. 

  

Подробният устройствен план е за изграждане на обект от първостепенно 

значение – гробищен парк, публична общинска собственост.   

 

III. Одобрява Техническо задание. 

 

IV. Дава предварително съгласие за принудително отчуждаване на Поземлен 

имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) с начин на трайно 

ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка, категория на земята Трета, 

местност „Есенлер“ в землището на с.Подайва, община Исперих, собственост на 

Църковно настоятелство с.Подайва съгласно Решение № 01 ПОД от 09.06.1998г. на 

Поземлена комисия гр.Исперих, за задоволяване на общински нужди (изграждане на 

обект от първостепенно значение – гробищен парк).   

 

V. Възлага на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлен имот с цел 

разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. 

Китанчево  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 410 по Протокол № 36 от 26.10.2017год.  Общински съвет 

Исперих даде съгласие да се извърши замяна на поземлен имот № 37010.57.9 по 

кадастралната карта на с.Китанчево, собственост на Мюсюлманско настоятелство 

с.Китанчево с  имот № 37010.32.6 – частна общинска собственост по кадастралната 

карта на с.Китанчево с цел разширяване на гробищния парк. 

В изпълнение на решението на Общински съвет Исперих, Общинската 

администрация изготви договор за замяна, който бе подписан от упълномощено лице от 

„Мюсюлманско изповедание“. С писма с изх. №К-1701/20.12.2017г. и изх. №К-

1701/1/16.02.2018г. Община Исперих поиска от Главния мюфтия на „Мюсюлманско 

изповедание“, град София да представи декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК. Същата е 
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задължителна при прехвърлянето на правото на собственост и следва да бъде 

приложена към договора за замяна на недвижими имоти при вписването на същия в 

имотния регистър.  

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК не ни се представи от „Мюсюлманско 

изповедание“, град София до настоящия момент. 

С цел изграждане на обект от първостепенно значение – именно гробищен парк 

– публична общинска собственост предлагам да разширим съществуващия гробищен 

парк на селото, като извършим процедура за принудително отчуждаване на поземлен 

имот № 37010.57.9 по кадастралната карта на с.Китанчево, собственост на 

Мюсюлманско настоятелство с.Китанчево.   

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  Исперих да вземе 

следните 

 

 

                                                  РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.21, ал.1 от  Закона за 

общинската собственост, чл.109, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за 

устройство на територията и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в 

с.Подайва, община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Отменя Решение № 410 по Протокол № 36 от 26.10.2017год. на Общински 

съвет Исперих. 

   

II. 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и 

седем точка девет) с начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди 

и петстотин) кв.м., категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. 

Китанчево, община Исперих,  собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство 

с.Китанчево съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999г. на Поземлена комисия 

гр.Исперих. 

  

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот 37010.57.7 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и 

седем точка седем) с начин на трайно ползване Гробищен парк с площ 18403 

(осемнадесет хиляди четиристотин и три) кв.м, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. 

Китанчево, община Исперих,  собственост на Община Исперих съгласно Решение № 04 

от 21.01.2003г. на Общинска служба по земеделие гр.Исперих. 

 Подробният устройствен план е за изграждане на обект от първостепенно 

значение – гробищен парк, публична общинска собственост.   

 

III. Одобрява Техническо задание. 

 

IV. Дава предварително съгласие за принудително отчуждаване на Поземлен 

имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и седем точка девет) с 

начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) кв.м., 

категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. Китанчево, община 

Исперих,  собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево 

съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999г. на Поземлена комисия гр.Исперих, за 
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задоволяване на общински нужди (изграждане на обект от първостепенно значение – 

гробищен парк).   

 

V. Възлага на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

 VI. 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-н Руфад. 

 / За протокола общинския съветник Сали Мехмед напусна залата и броя на 

присъстващите съветници в зала е 27/ 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин  

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 

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

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Кмета на с. Китанчево – няма възражение по проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлен имот с цел 

разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. 

Китанчево  

  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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     
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        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 537 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.21, ал.1 от  Закона за 

общинската собственост, чл.109, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за 

устройство на територията и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в 

с.Подайва, община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Отменя Решение № 410 по Протокол № 36 от 26.10.2017год. на Общински 

съвет Исперих. 

   

II. 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и 

седем точка девет) с начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди 

и петстотин) кв.м., категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. 

Китанчево, община Исперих,  собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство 

с.Китанчево съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999г. на Поземлена комисия 

гр.Исперих. 

  

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на  Поземлен имот 37010.57.7 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и 

седем точка седем) с начин на трайно ползване Гробищен парк с площ 18403 

(осемнадесет хиляди четиристотин и три) кв.м, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. 

Китанчево, община Исперих,  собственост на Община Исперих съгласно Решение № 04 

от 21.01.2003г. на Общинска служба по земеделие гр.Исперих. 

 Подробният устройствен план е за изграждане на обект от първостепенно 

значение – гробищен парк, публична общинска собственост.   

 

III. Одобрява Техническо задание. 

 

IV. Дава предварително съгласие за принудително отчуждаване на Поземлен 

имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди точка петдесет и седем точка девет) с 

начин на трайно ползване Нива с площ 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) кв.м., 

категория на земята Трета, местност „Саръ чалъ“ в землището на с. Китанчево, община 

Исперих,  собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево 

съгласно Решение № 01 КИТ от 25.10.1999г. на Поземлена комисия гр.Исперих, за 

задоволяване на общински нужди (изграждане на обект от първостепенно значение – 

гробищен парк).   
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V. Възлага на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани 

поземлени имоти, находящи се в с. Драгомъж, община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост поземлени имоти – 

частна общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 

10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Предложението ни е за три имота, находящи се в с. Драгомъж  да се проведе публичен 

търг с явно наддаване като срока за отдаването им да е пет години.  

В общинската администрация има постъпило заявление от заинтересовано лица, 

което желае да стопанисва общинските поземлени имоти.   

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за 

срок от 5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  XI-общински (римско единадесет тире 

общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за  Жилищно застрояване  с площ 899 

(осемстотин деветдесет и девет) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XII-

общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ IX-36 и X-39,кв.53, съгласно 
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Акт за частна общинска собственост № 6653 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.04.2018год.  

 

 2. Урегулиран поземлен имот  XII-общински (римско дванадесет тире 

общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за  Жилищно застрояване  с площ 1 

071 (хиляда седемдесет и един) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIII-

общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XI-общ,кв.53, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6652 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.04.2018год.  

 

  3. Урегулиран поземлен имот  XIII-общински (римско тринадесет тире 

общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за  Жилищно застрояване  с площ 1 

078 (хиляда седемдесет и осем) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIV-

общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XII-общ,кв.53, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6654 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.04.2018год.  

 

 

  ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар.  

  

III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.      

  

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

  Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин  

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

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

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Кмета на с. Драгомъж отсъства. В деловодството на Общински съвет Исперих 

няма постъпило възражение. 

 Моля, колеги иматели въпроси, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

  Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани 

поземлени имоти, находящи се в с. Драгомъж, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  



 76 

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 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 538 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за 

срок от 5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  XI-общински (римско единадесет тире 

общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за  Жилищно застрояване  с площ 899 

(осемстотин деветдесет и девет) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XII-

общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ IX-36 и X-39,кв.53, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6653 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.04.2018год.  

 

 2. Урегулиран поземлен имот  XII-общински (римско дванадесет тире 

общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за  Жилищно застрояване  с площ 1 

071 (хиляда седемдесет и един) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIII-

общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XI-общ,кв.53, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6652 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.04.2018год.  
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  3. Урегулиран поземлен имот  XIII-общински (римско тринадесет тире 

общински) в квартал 53 (петдесет и три) отреден за  Жилищно застрояване  с площ 1 

078 (хиляда седемдесет и осем) кв.м с адрес с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 609/25.09.1982год. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток –УПИ XIV-

общински,кв.53; юг – ул. „Борис Савов“ и запад – УПИ XII-общ,кв.53, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6654 от 04.04.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.04.2018год.  

 

 

  ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар.  

  

III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.      

  

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

  

 /Постъпи предложение за 10 минутна почивка/. 

 / След почивката бе направена проверка на присъстващите общински 

съветници. В залата присъстват 27 общински съветника и заседанието може да 

продължи/. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

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

представляващ Павилион № 6 на Общински пазар – гр. Исперих  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Със заявление с вх. № ОС-208/02.05.2018год. наемателят на Павилион № 6 на 

Общински пазар – Исперих желае договор № 117 от 17.02.2016год. за наем да бъде 

прекратен.Този павилион  е с площ 23,5 кв.м  и се ползва като търговски обект-магазин 

за продажба на промишлени стоки. На 25.01.2016год. за павилиона е проведен 

публичен търг с явно наддаване и е сключен договор за наем № 117/17.02.2016год.  за 

срок от 5 години.  

  

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да вземе 

следните 
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                                                   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 № 6 на Общински пазар –  Исперих с площ 

23,50 кв.м.  за срок от 5 (пет) години с цел:  

 - 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 № 6 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 № 6 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет)  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

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

(двеста тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни 

наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински 

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

 

 

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

петдесет стотинки) лева.  

 

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

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин  

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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” 

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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, колеги иматели въпроси, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

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

представляващ Павилион № 6 на Общински пазар – гр. Исперих  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  
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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 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 539 

 

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 № 6 на Общински пазар –  Исперих с площ 

23,50 кв.м.  за срок от 5 (пет) години с цел:  

 - 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 № 6 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 № 6 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет)  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

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

(двеста тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни 

наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински 

недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 
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5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,50 (двадесет и три лева и 

петдесет стотинки) лева.  

 

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

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот № 32874.201.20,  находящ  се в 

гр.Исперих-промишлена зона, област Разград на собственика на законно построена 

сграда в имота.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

поземлен имот №32874.201.20 по кадастралната карта  на гр.Исперих-промишлена зона 

с площ  на имота 5368 кв.м  с Акт № 6329 от 10.01.2017г за частна общинска 

собственост за поправка на АОС №6313/22.11.2016 год. В имота има построена 

промишлена сграда, собственост на «Де Спед» ЕООД с управител Димитър Николов 

Костадинов, съгласно нотариален акт № 175, том I, рег.№1045, дело №   87 от 2018год. 

  Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно 

построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс 

по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на 

Общински съвет Исперих. 

 Имотът е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2018г. за продажба. За него е съставен  Акт  за общинска 

собственост, изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 



 82 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построена сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот №32874.201.20 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка двеста и едно точка двадесет) с начин на трайно ползване складова база       

с площ 5 368 (пет хиляди триста шестдесет и осем) кв.м по кадастралната карта на гр. 

Исперих – промишлена зона, одобрена с Заповед №РД-18-16/06.06.2005год. на ИД на 

АК с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Четвърта», област Разград при 

граници и съседи: имоти с №,№ 32874.201.19; 32874.201.42; 32874.201.28; 32874.201.17 

и 32874.201.18, съгласно  АОС №6329  от 10.01.2017г. за частна общинска собственост 

за поправка на АОС №6313/22.11.2016 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

12.01.2017год. на собственика на законно построената сграда, собственост на «Де 

Спед» ЕООД с управител Димитър Николов Костадинов със седалище гр.Исперих, 

ул. «Гео Милев» № 20, притежаващ   нотариален акт нотариален акт № 175, том I, 

рег.№1045, дело №   87 от 2018год. 

 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  13.04.2018 г.  в размер на 30 114,00 (тридесет хиляди 

сто и четиринадесет) лева. 

 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 24 930,80 (двадесет и четири хиляди 

деветстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000733/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  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-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

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

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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 Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот № 32874.201.20,  находящ  се в 

гр.Исперих-промишлена зона, област Разград на собственика на законно построена 

сграда в имота.  
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№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ   Въздържал се П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против  П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ 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 28 25 1 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 540 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построена сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот №32874.201.20 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка двеста и едно точка двадесет) с начин на трайно ползване складова база       

с площ 5 368 (пет хиляди триста шестдесет и осем) кв.м по кадастралната карта на гр. 

Исперих – промишлена зона, одобрена с Заповед №РД-18-16/06.06.2005год. на ИД на 

АК с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Четвърта», област Разград при 

граници и съседи: имоти с №,№ 32874.201.19; 32874.201.42; 32874.201.28; 32874.201.17 

и 32874.201.18, съгласно  АОС №6329  от 10.01.2017г. за частна общинска собственост 

за поправка на АОС №6313/22.11.2016 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

12.01.2017год. на собственика на законно построената сграда, собственост на «Де 

Спед» ЕООД с управител Димитър Николов Костадинов със седалище гр.Исперих, 

ул. «Гео Милев» № 20, притежаващ   нотариален акт нотариален акт № 175, том I, 

рег.№1045, дело №   87 от 2018год. 

 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  13.04.2018 г.  в размер на 30 114,00 (тридесет хиляди 

сто и четиринадесет) лева. 

 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 24 930,80 (двадесет и четири хиляди 

деветстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000733/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  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. 

 
 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот и сграда,  находящи  се в гр.Исперих, 

община Исперих, област Разград   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 Уважаеми общински съветници, 

Предлагаме проект на решения на Общински съвет – Исперих за продажба на 

поземлен имот II-1978, квартал 56 в гр. Исперих, ведно с построената в имота 

пететажна масивна сграда. 

      Имотът  не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2018г. за продажба. 

          

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, като включва в раздел I. Продажба на дворно място с 

построените в тях нежилищни  сгради    т.4 със следното съдържание: 

 т.4.Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с 

площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, 

отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих 

при прогнозна продажна цена в размер на 169 809 лева. 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот 

II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ 1,189 дка, ведно с 

построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена за Социални 

услуги с площ 516 кв.м  по регулационния план на града, одобрен със Заповед  

25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота гр. Исперих, 

ул. «Арда» № 13, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. 

«Бузлуджа»; юг – УПИ I,кв.56; изток – ул. „Арда“ и запад – УПИ I, кв. 56, съгласно 

АЧОС № 6216/26.05.2016г. вписан в Агенцията по вписванията на 30.05.2016год.   

1.  Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

179 728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем лева и десет 

стотинки ) лева, която цена е Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000725/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих 
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2. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 24.04.2018г. е в размер на 169 809,00 ( сто шестдесет и девет хиляди 

осемстотин и девет)лева.  

  

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

   

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-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

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

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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 Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

  Относно: Продажба на  поземлен имот и сграда,  находящи  се в гр.Исперих, 

община Исперих, област Разград   

  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА   Въздържал се 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   Въздържал се П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  
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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 28 24 1 2 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 541 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, като включва в раздел I. Продажба на дворно място с 

построените в тях нежилищни  сгради    т.4 със следното съдържание: 

 т.4.Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с 

площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, 

отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих 

при прогнозна продажна цена в размер на 169 809 лева. 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот 

II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ 1,189 дка, ведно с 

построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена за Социални 

услуги с площ 516 кв.м  по регулационния план на града, одобрен със Заповед  

25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота гр. Исперих, 

ул. «Арда» № 13, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. 

«Бузлуджа»; юг – УПИ I,кв.56; изток – ул. „Арда“ и запад – УПИ I, кв. 56, съгласно 

АЧОС № 6216/26.05.2016г. вписан в Агенцията по вписванията на 30.05.2016год.   

1.  Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  
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179 728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем лева и десет 

стотинки ) лева, която цена е Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000725/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих 

2. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 24.04.2018г. е в размер на 169 809,00 ( сто шестдесет и девет хиляди 

осемстотин и девет)лева.  

  

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

   

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. 

 
 

 

 

 

 

 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на два автомобила – лек автомобил Шевролет 

Каптива и товарен автомобил Мерцедес Спринтер, които са в удовлетворително 

техническо състояние и се нуждаят от ремонт.  

Предложението ни е за същите да се проведе публичен търг за продажба.   

Автомобилите не са включени в Годишната програма за управление и 

разпореждане с общински имоти за 2018г. за продажба.   

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

I.Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година, като създава нов раздел VIII. Продажба на 

движими вещи със следното съдържание: 
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 1.Лек автомобил Шевролет Каптива при прогнозна продажна цена в размер на 7 

892 лева. 

2.Товарен автомобил Мерцедес Спринтер при прогнозна продажна цена в размер 

на 2 645 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.67 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих да  се проведе 

процедура по продажба на автомобили – общинска собственост с цел:  

 - изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

автомобили, както следва: 

1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР, 

произведен през 2009год. собственост на Община Исперих при начална продажна 

тръжна цена в размер на 7 892 (седем хиляди осемстотин деветдесет и два)лева, която 

цена е пазарната цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 18.04.2018год.  

 

1.2.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС, 

произведен през 1991год. собственост на Община Исперих при начална продажна 

тръжна цена в размер на 2 645 (две хиляди шестстотин четиридесет и пет)лева, която 

цена е пазарната цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 18.04.2018год.  

   

ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.      

  

  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-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   
  
 

 



 92 

        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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  
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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 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

   

                                            № 542 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

I.Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година, като създава нов раздел VIII. Продажба на 

движими вещи със следното съдържание: 

 1.Лек автомобил Шевролет Каптива при прогнозна продажна цена в размер на 7 

892 лева. 

2.Товарен автомобил Мерцедес Спринтер при прогнозна продажна цена в размер 

на 2 645 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.67 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих да  се проведе 

процедура по продажба на автомобили – общинска собственост с цел:  

 - изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

автомобили, както следва: 
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1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР, 

произведен през 2009год. собственост на Община Исперих при начална продажна 

тръжна цена в размер на 7 892 (седем хиляди осемстотин деветдесет и два)лева, която 

цена е пазарната цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 18.04.2018год.  

 

1.2.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС, 

произведен през 1991год. собственост на Община Исперих при начална продажна 

тръжна цена в размер на 2 645 (две хиляди шестстотин четиридесет и пет)лева, която 

цена е пазарната цена на автомобила, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 18.04.2018год.  

   

ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.      

  

  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. 

 
 

 

 

 

 

 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

     Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139,  находящ  се в 

гр.Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139 по регулационния план на гр.Исперих с площ  

на имота 762 кв.м  с Акт за частна общинска собственост № 6542/18.12.2017 год. В 

имота има построена жилищна сграда и второстепенна постройка, собственост на Асен 

Младенов Маринов с нотариален акт № 31, том IV, рег.№3527, дело №518 от 2016год. 

  Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно 

построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс 

по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на 

Общински съвет Исперих. 

 Имотът е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2018г. за продажба. За него е съставен  Акт  за общинска 

собственост, изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 
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Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построена сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот XXVIII-1361 (римско дванадесет и осем тире хиляда триста 

шестдесет и един)  в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване  с площ 762 (седемстотин шестдесет и два) кв.м по регулационния план на 

града, одобрен с Заповед №25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 23, област Разград при 

граници и съседи: север – УПИ XXIX-1362, кв.139; изток- УПИ XI-1360, кв.139; юг-

УПИ XXVII-1358, кв.139 и запад – ул. „Хаджи Димитър“, съгласно АЧОС № 6542 от 

18.12.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2017год. на собственика на 

законно построените сгради, собственост на Асен Младенов Маринов от гр.Шумен, 

ул. «Пловдив» № 23, притежаващ   нотариален акт № 31, том IV, рег.№3527, дело №518 

от 2016год. 

 

2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на 

4 953,00 (четири хиляди деветстотин петдесет и три) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000255/05.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

25.01.2018 г. е в размер на 4 151,00 (четири хиляди сто петдесет и един) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  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-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 
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 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

  Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139,  находящ  се в 

гр.Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота.   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 543 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построена сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот XXVIII-1361 (римско дванадесет и осем тире хиляда триста 

шестдесет и един)  в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване  с площ 762 (седемстотин шестдесет и два) кв.м по регулационния план на 

града, одобрен с Заповед №25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 23, област Разград при 

граници и съседи: север – УПИ XXIX-1362, кв.139; изток- УПИ XI-1360, кв.139; юг-

УПИ XXVII-1358, кв.139 и запад – ул. „Хаджи Димитър“, съгласно АЧОС № 6542 от 

18.12.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2017год. на собственика на 

законно построените сгради, собственост на Асен Младенов Маринов от гр.Шумен, 
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ул. «Пловдив» № 23, притежаващ   нотариален акт № 31, том IV, рег.№3527, дело №518 

от 2016год. 

 

2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на 

4 953,00 (четири хиляди деветстотин петдесет и три) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000255/05.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

25.01.2018 г. е в размер на 4 151,00 (четири хиляди сто петдесет и един) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  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. 

 
 

 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Малък Поровец, 

община Исперих, област Разград   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Предлагаме проект на решения на Общински съвет – Исперих за продажба на 

следните два незастроени поземлени имоти, находящи се в  с.Малък Поровец  ,както 

следва: 

 1. Незастроен поземлен имот № 46913.120.505, отреден за Ниско застрояване с 

площ 3359 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец; 

2. Незастроен поземлен имот №46913.120.416, отреден за Жилищни нужди с 

площ 3871 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец. 

  

      Имотите  не са включени  в Годишната програма за управление и 

разпореждане с общински имоти за 2018г. за продажба. 

          

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
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Р Е Ш И : 

 

Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, като включва в раздел II. Продажба на незастроени 

дворни места т.17 и т.18 със следното съдържание: 

 т.17.Незастроен поземлен имот № 46913.120.505, отреден за Ниско застрояване 

с площ 3359 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна продажна 

цена в размер на 7 205 лева. 

т.18. Незастроен поземлен имот №46913.120.416, отреден за Жилищни нужди с 

площ 3871 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна продажна 

цена в размер на 8 303 лева. 

  

  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Незастроен  поземлен имот №46913.120.505 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка петстотин и пет) с начин на 

трайно ползване  Ниско застрояване с площ 3 359 (три хиляди триста петдесет и девет) 

кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на 

ИД на АГКК с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Арда», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.24; № 

46913.120.264; № 46913.120.655; № 46913.120.636; № 46913.120.607; № 46913.120.416; 

№ 46913.120.702 и № 46913.120.701, съгласно Акт № 6268 за поправка на АЧОС № 

4585/26.05.2010г. вписан в Агенцията по вписванията на 14.09.2016год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

7 205,00 ( седем хиляди двеста и пет)лева,  която цена е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.04.2018 г.  

1.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000727/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

7 013,60 (седем хиляди  и тринадесет лева и шестдесет стотинки ) лева. 

   

 2.1. Незастроен  поземлен имот №46913.120.416 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин и шестнадесет) с 

начин на трайно ползване  Незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 (три 

хиляди осемстотин седемдесет и един) кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена 

със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота 

с.Малък Поровец, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи: 

имоти с № 46913.120.24; № 46913.120.702; № 46913.120.505; № 46913.120.607 и № 
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46913.120.260, съгласно АЧОС № 6627/20.03.2018г. вписан в Агенцията по вписванията 

на 28.03.2018год.   

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

8 303,00 ( осем хиляди триста и три) лева,  която цена е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.04.2018 г.  

2.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000407/07.03.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

8 082,60 (осем хиляди осемдесет и два лева и шестдесет стотинки ) лева. 

   

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

   

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-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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. 

 Кмета на с. Малък Поровец – няма възражение. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

  Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Малък Поровец, 

община Исперих, област Разград   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  
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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 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

   

                                            № 544 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, като включва в раздел II. Продажба на незастроени 

дворни места т.17 и т.18 със следното съдържание: 

 т.17.Незастроен поземлен имот № 46913.120.505, отреден за Ниско застрояване 

с площ 3359 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна продажна 

цена в размер на 7 205 лева. 

т.18. Незастроен поземлен имот №46913.120.416, отреден за Жилищни нужди с 

площ 3871 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна продажна 

цена в размер на 8 303 лева. 

  

  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Незастроен  поземлен имот №46913.120.505 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка петстотин и пет) с начин на 

трайно ползване  Ниско застрояване с площ 3 359 (три хиляди триста петдесет и девет) 

кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на 

ИД на АГКК с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Арда», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с № 46913.120.24; № 

46913.120.264; № 46913.120.655; № 46913.120.636; № 46913.120.607; № 46913.120.416; 

№ 46913.120.702 и № 46913.120.701, съгласно Акт № 6268 за поправка на АЧОС № 

4585/26.05.2010г. вписан в Агенцията по вписванията на 14.09.2016год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

7 205,00 ( седем хиляди двеста и пет)лева,  която цена е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.04.2018 г.  

1.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000727/30.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

7 013,60 (седем хиляди  и тринадесет лева и шестдесет стотинки ) лева. 

   

 2.1. Незастроен  поземлен имот №46913.120.416 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин и шестнадесет) с 

начин на трайно ползване  Незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 (три 

хиляди осемстотин седемдесет и един) кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена 

със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота 

с.Малък Поровец, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи: 

имоти с № 46913.120.24; № 46913.120.702; № 46913.120.505; № 46913.120.607 и № 

46913.120.260, съгласно АЧОС № 6627/20.03.2018г. вписан в Агенцията по вписванията 

на 28.03.2018год.   

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

8 303,00 ( осем хиляди триста и три) лева,  която цена е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.04.2018 г.  

2.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000407/07.03.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

8 082,60 (осем хиляди осемдесет и два лева и шестдесет стотинки ) лева. 

   

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

   

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. 

 
 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски 

имоти  от Общинския поземлен фонд,находящи се в с.Конево, с.Китанчево, с.Малък 

Поровец с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Средоселци, с.Старо селище, 

с.Тодорово, с.Яким Груево и гр.Исперих, община Исперих, област Разград 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет.  

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя 

условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг 

или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.  

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от 

Наредба  

№ 28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен 

фонд на Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих.   

Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на сто 

осемдесет и пет имота,находящи се  в с.Конево, с.Печеница, с.Подайва, с.Китанчево, 

с.Малък Поровец, с.Свещари, с.Райнино, с.Средоселци, с.Старо селище, с.Тодорово, 

с.Яким Груево и гр.Исперих, община Исперих поради изтичането на петгодишния срок 

на сключените договори за наем през 2013год. 

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

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, площ, № на Акта за общинска собственост, 

началната годишна наемна цена и стъпката за наддаване.    

 

ІІ.  Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

 

III. 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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     Приложение  1   

        

№ населено място № на имота описание площ/дка № на АОС 

нач.год.наемна 

цена стъпка 

1 с.Конево 060001 нива 5,494 2988/18.05.2017г. 247,20 20,00 

2 с.Конево 076002 нива 6,176 2989/18.05.2017г. 277,90 27,00 

3 с.Конево 077008 нива 6,004 2990/18.05.2017г. 270,20 27,00 

4 с.Конево 038002 нива 1,587 3019/22.05.2017г. 71,40 7,00 

5 с.Конево 014002 нива 5,148 2991/18.05.2017г. 231,70 23,00 

6 с.Конево 014021 нива 0,675 2995/18.05.2017г. 30,40 3,00 

7 с.Конево 043093 нива 4,858 3023/22.05.2017г. 218,60 20,00 

8 с.Конево 043094 нива 1,870 3024/22.05.2017г. 84,15 8,00 

9 с.Конево 049162 нива 1,495 3052/22.05.2017г. 67,30 6,00 

10 с.Конево 023081 нива 2,558 3014/22.05.2017г. 115,10 11,00 

11 с.Конево 023077 нива 1,047 3012/18.05.2017г. 47,10 4,00 

12 с.Конево 023076 нива 1,126 3011/18.05.2017г. 50,70 5,00 

13 с.Конево 014038 нива 2,769 3001/18.05.2017г. 124,60 12,00 

14 с.Конево 049166 нива 2,561 3028/22.05.2017г. 115,24 11,00 

15 с.Конево 200008 нива 1,475 3029/26.09.2017г. 66,37 6,00 

16 с.Конево 200010 нива 5,104 3030/22.05.2017г. 229,70 22,00 

17 с.Китанчево 37010.46.14 нива 3,452 5232/08.02.2013г. 155,34 15,00 

18 с.Китанчево 37010.46.13 нива 1,522 3081/12.12.2012г. 68,50 6,00 

19 с.Китанчево 37010.54.6 нива 9,995 5235/08.02.2013г. 449,80 44,00 

20 с.Китанчево 37010.32.2 нива 2,999 3074/12.12.2012г. 135,00 13,00 

21 с.Китанчево 37010.34.3 нива 0,697 3076/12.12.2012г. 31,36 3,00 

22 с.Китанчево 37010.43.1 нива 7,473 3078/12.12.2012г. 336,30 33,00 

23 с.Китанчево 37010.46.11 нива 3,483 3080/12.12.2012г. 156,73 15,00 

24 с.Малък Поровец 46913.3.3 др.вид нива 3,075 5501/01.07.2013г. 138,38 13,00 
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25 с.Малък Поровец 46913.4.342 др.вид нива 6,647 5477/01.07.2013г. 300,00 30,00 

26 с.Малък Поровец 46913.4.929 др.вид нива 11,371 5482/01.07.2013г. 511,70 50,00 

27 с.Малък Поровец 46913.4.329 др.в.зем.земя 11,077 5475/01.07.2013г. 498,50 50,00 

28 с.Малък Поровец 46913.7.986 изост.орна земя 0,232 5528/01.07.2013г. 10,44 1,00 

29 с.Малък Поровец 46913.7.100 изост.орна земя 2,830 5301/21.02.2013г. 127,35 12,00 

30 с.Малък Поровец 46913.7.85 изост.орна земя 4,270 5297/21.02.2013г. 192,15 19,00 

31 с.Малък Поровец 46913.7.86 изост.орна земя 1,719 5296/21.02.2013г. 77,35 7,00 

32 с.Малък Поровец 46913.7.92 изост.орна земя 2,019 5295/21.02.2013г. 90,85 9,00 

33 с.Малък Поровец 46913.7.87 изост.орна земя 2,170 5294/21.02.2013г. 97,65 9,00 

34 с.Малък Поровец 46913.7.89 изост.орна земя 2,059 5293/20.02.2013г. 92,65 9,00 

35 с.Малък Поровец 46913.7.90 изост.орна земя 1,546 5292/20.02.2013г. 69,60 6,00 

36 с.Малък Поровец 46913.7.93 изост.орна земя 2,124 5291/20.02.2013г. 95,60 9,00 

37 с.Малък Поровец 46913.7.94 изост.орна земя 2,626 5290/20.02.2013г. 118,20 11,00 

38 с.Малък Поровец 46913.7.97 изост.орна земя 1,700 5289/20.02.2013г. 76,50   

39 с.Малък Поровец 46913.7.99 изост.орна земя 2,561 5288/20.02.2013г. 115,24   

40 с.Печеница 012001 нива 2,333 3976/23.03.2016г. 105,00   

41 с.Печеница 018006 нива 1,599 3977/23.03.2016г. 72,00   

42 с.Печеница 019001 нива 0,652 3989/23.03.2016г. 29,34   

43 с.Печеница 024004 нива 1,363 3981/23.03.2016г. 61,33   

44 с.Печеница 014002 нива 1,149 3984/23.03.2016г. 51,70   

45 с.Печеница 014006 нива 1,536 3985/23.03.2016г. 69,12   

46 с.Печеница 014008 нива 0,694 3987/23.03.2016г. 31,23   

47 с.Печеница 019002 нива 0,956 3990/23.03.2016г. 43,00   

48 с.Печеница 019007 нива 1,144 4005/23.03.2016г. 51,50   

49 с.Печеница 019008 нива 1,335 4006/23.03.2016г. 60,00   

50 с.Печеница 019011 нива 0,333 4009/23.03.2016г. 15,00   

51 с.Печеница 019012 нива 0,426 4010/23.03.2016г. 19,20   

52 с.Печеница 019015 нива 0,546 4013/23.03.2016г. 24,60   

53 с.Подайва 026050 нива 0,558 6588/23.02.2018г. 25,10   
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54 с. Подайва 048001 нива 1,905 6593/23.02.2018г. 85,70   

55 с. Подайва 080049 нива 2,947 6598/26.02.2018г. 132,60   

56 с. Подайва 061022 нива 2,999 6612/28.02.2018г. 135,00   

57 с. Подайва 026042 нива 2,468 6587/23.02.2018г. 111,00   

58 с. Подайва 063001 нива 3,251 6613/28.02.2018г. 146,30   

59 с. Подайва 010247 нива 2,629 6630/21.03.2018г. 118,30   

60 с. Подайва 010256 нива 0,679 6633/21.03.2018г. 30,55   

61 с. Подайва 080016 нива 4,394 6636/21.03.2018г. 197,70   

62 с. Подайва 080030 нива 4,533 6638/21.03.2018г. 204,00   

63 с. Подайва 080033 нива 0,709 6640/21.03.2018г. 319,00   

64 с. Подайва 080044 нива 1,348 6596/26.02.2018г. 60,66   

65 с. Подайва 080048 нива 3,912 6649/04.04.2018г. 176,00   

66 с. Подайва 080032 нива 1,248 6639/21.03.2018г. 56,16   

67 с. Подайва 080034 нива 0,789 6641/21.03.2018г. 35,50   

68 с. Подайва 130004 нива 3,962 6602/23.02.2018г. 178,30   

69 с. Подайва 080045 нива 2,665 6597/26.02.2018г. 120,00   

70 с. Подайва 130114 засолена нива 3,421 6608/28.02.2018г. 154,00   

71 с. Подайва 130113 нива 0,850 6607/28.02.2018г. 38,25   

72 с. Подайва 130115 нива 1,352 6603/26.02.2018г. 60,80   

73 с. Подайва 130116 нива 2,129 6635/21.03.2018г. 95,80   

74 с. Подайва 130017 нива 1,560 6604/26.02.2018г. 70,20   

75 с.Райнино 61875.18.305 нива 2,566 5153/23.03.2012г. 115,50   

76 с.Райнино 61875.6.67 нива 5,490 5114/14.03.2012г. 247,00   

77 с.Райнино 61875.16.62 нива 1,913 5139/19.03.2012г. 86,10   

78 с.Райнино 61875.17.8 нива 4,058 5140/19.03.2012г. 182,60   

79 с.Райнино 61875.14.5 нива 15,950 5138/19.03.2012г. 717,70   

80 с.Райнино 61875.18.309 нива 4,648 5152/23.03.2012г. 209,20   

81 с.Райнино 61875.18.148 нива 5,276 5145/19.03.2012г. 237,40   

82 с.Райнино 61875.77.106 нива 2,741 5126/15.03.2012г. 123,34   
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83 с.Райнино 61875.18.271 нива 4,708 5148/23.03.2012г. 212,00   

84 с.Райнино 61875.18.273 нива 7,252 5149/23.03.2012г. 326,34   

85 с.Райнино 61875.18.270 нива 3,045 5147/23.03.2012г. 137,00   

86 с.Свещари 65650.3.61 нива 3,028 6034/18.02.2016г. 136,30   

87 с.Свещари 65650.3.63 нива 1,358 6030/18.02.2016г. 61,10   

88 с.Свещари 65650.10.345 нива 4,143 6045/22.02.2016г. 186,40   

89 с.Свещари 65650.10.351 нива 1,837 6046/22.02.2016г. 82,66   

90 с.Свещари 65650.10.357 нива 1,345 6049/22.02.2016г. 60,52   

91 с.Свещари 65650.3.66 нива 2,608 6033/18.02.2016г. 117,40   

92 с.Свещари 65650.3.70 нива 2,597 6035/18.02.2016г. 117,00   

93 с.Свещари 65650.10.353 нива 3,307 6047/22.02.2016г. 148,80   

94 с.Свещари 65650.10.354 нива 2,928 6048/22.02.2016г. 131,76   

95 с.Средоселци 010007 нива 1,967 2289/16.02.2017г. 88,50   

96 с.Средоселци 034013 малина,касис 3,424 2284/16.02.2017г. 154,10   

97 с.Старо селище 001121 нива 1,001 2173/10.03.2017г. 45,00   

98 с.Старо селище 004011 нива 3,254 2187/10.03.2017г. 146,40   

99 с.Старо селище 001115 нива 2,630 2177/10.03.2017г. 118,35   

100 с.Старо селище 002150 нива 8,726 5076/13.02.2012г. 392,70   

101 с.Старо селище 002152 нива 8,000 5077/13.02.2012г. 360,00   

102 с.Старо селище 002154 нива 11,233 2181/10.03.2017г. 505,50   

103 с.Старо селище 004008 нива 1,286 2185/10.03.2017г. 58,00   

104 с.Тодорово 001003 нива 6,436 2939/30.09.2016г. 289,60   

105 с.Тодорово 004018 нива 1,132 2940/30.09.2016г. 51,00   

106 с.Тодорово 008018 нива 5,390 2942/30.09.2016г. 242,50   

107 с.Тодорово 100009 нива 1,423 2949/30.09.2016г. 64,00   

108 с.Тодорово 100010 нива 2,297 2950/30.09.2016г. 103,40   

109 с.Тодорово 100026 нива 0,332 2957/03.10.2016г. 15,00   

110 с.Тодорово 100005 нива 3,000 2947/30.09.2016г. 135,00   

111 с.Тодорово 100030 нива 4,350 2959/03.10.2016г. 196,00   
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112 с.Тодорово 100032 нива 3,025 2960/03.10.2016г. 136,10   

113 с.Тодорово 100013 нива 3,849 2952/30.09.2016г. 173,20   

114 с.Тодорово 100037 нива 5,018 2963/03.10.2016г. 225,80   

115 с.Тодорово 105001 нива 1,430 5707/12.03.2014г. 64,35   

116 с.Тодорово 105002 нива 2,716 5708/12.03.2014г. 122,20   

117 с.Тодорово 105005 нива 2,278 5911/07.08.2015г. 102,50   

118 с.Тодорово 109006 нива 1,642 2970/03.10.2016г. 74,00   

119 с.Тодорово 110010 нива 2,141 2982/05.10.2016г. 96,34   

120 с.Тодорово 110012 нива 2,176 2983/05.10.2016г. 98,00   

121 с.Тодорово 110013 нива 2,480 2984/05.10.2016г. 111,60   

122 с.Тодорово 110005 нива 2,163 2986/05.10.2016г. 97,30   

123 с.Яким Груево 032020 нива 3,987 2851/06.03.2017г. 179,40   

124 с.Яким Груево 005002 нива 2,555 5986/20.01.2016г. 115,00   

125 с.Яким Груево 005036 нива 2,195 5987/20.01.2016г. 98,78   

126 с.Яким Груево 005013 нива 3,455 2855/06.03.2017г. 155,50   

127 с.Яким Груево 005014 нива 7,638 2856/06.03.2017г. 343,70   

128 с.Яким Груево 005024 нива 0,873 2857/06.03.2017г. 40,00   

129 с.Яким Груево 005025 нива 1,696 2858/06.03.2017г. 76,30   

130 с.Яким Груево 005026 нива 2,494 2859/06.03.2017г. 112,20   

131 с.Яким Груево 010040 нива 8,326 2868/06.03.2017г. 374,70   

132 с.Яким Груево 010041 нива 3,633 2869/06.03.2017г. 163,50   

133 с.Яким Груево 010043 нива 4,809 2870/06.03.2017г. 216,40   

134 с.Яким Груево 005027 нива 1,153 2860/06.03.2017г. 52,00   

135 с.Яким Груево 005028 нива 1,173 2861/06.03.2017г. 52,80   

136 с.Яким Груево 006008 нива 2,643 2867/06.03.2017г. 119,00   

137 с.Яким Груево 010045 нива 4,100 2871/06.03.2017г. 184,50   

138 с.Яким Груево 010046 нива 0,846 2872/06.03.2017г. 38,10   

139 с.Яким Груево 010047 нива 3,631 2873/06.03.2017г. 163,40   

140 с.Яким Груево 010048 нива 1,459 2874/06.03.2017г. 65,65   
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141 с.Яким Груево 010049 нива 1,398 2875/06.03.2017г. 63,00   

142 с.Яким Груево 010051 нива 13,609 2876/06.03.2017г. 612,40   

143 с.Яким Груево 010052 нива 0,651 2877/06.03.2017г. 29,30   

144 с.Яким Груево 017131 нива 3,346 2888/06.03.2017г. 150,60   

145 с.Яким Груево 017132 нива 5,254 2889/06.03.2017г. 236,40   

146 с.Яким Груево 017137 нива 3,112 2892/06.03.2017г. 140,00   

147 с.Яким Груево 017133 нива 2,822 2890/06.03.2017г. 127,00   

148 с.Яким Груево 017138 нива 2,979 5993/27.01.2016г. 134,00   

149 с.Яким Груево 017144 нива 0,684 2894/06.03.2017г. 30,80   

150 с.Яким Груево 017145 нива 1,416 2895/06.03.2017г. 63,80   

151 гр.Исперих 009018 изост.нива 1,904 6673/25.04.2018г. 85,70   

152 гр.Исперих 009019 нива 1,772 6674/25.04.2018г. 80,00   

153 гр.Исперих 009020 лозе 0,499 6675/26.04.2018г. 22,45   

154 гр.Исперих 009021 лозе 0,562 6676/26.04.2018г. 25,30   

155 гр.Исперих 009022 лозе 0,509 6677/26.04.2018г. 23,00   

156 гр.Исперих 009023 нива 2,270 6678/26.04.2018г. 102,15   

157 гр.Исперих 009096 нива 2,525 6671/25.04.2018г. 113,60   

158 гр.Исперих 009024 нива 1,000 6679/26.04.2018г. 45,00   

159 гр.Исперих 009025 лозе 1,064 6680/26.04.2018г. 48,00   

160 гр.Исперих 009026 лозе 0,531 6681/26.04.2018г. 24,00   

161 гр.Исперих 009027 нива 0,586 6682/26.04.2018г. 26,40   

162 гр.Исперих 009028 лозе 0,574 6683/26.04.2018г. 25,80   

163 гр.Исперих 009029 изост.нива 0,537 6684/26.04.2018г. 24,20   

164 гр.Исперих 009030 нива 1,039 6685/18.05.2018г. 46,75   

165 гр.Исперих 009031 нива 0,433 6686/18.05.2018г. 19,50   

166 гр.Исперих 009032 лозе 0,568 6687/18.05.2018г. 25,60   

167 гр.Исперих 009033 лозе 0,857 6688/18.05.2018г. 38,60   

168 гр.Исперих 009034 нива 0,403 6689/18.05.2018г. 18,13   

169 гр.Исперих 009035 нива 0,374 6690/18.05.2018г. 16,80   
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170 гр.Исперих 009036 лозе 0,736 6691/18.05.2018г. 33,10   

171 гр.Исперих 009037 лозе 1,004 6692/18.05.2018г. 45,20   

172 гр.Исперих 009038 изост.нива 1,037 6693/18.05.2018г. 46,60   

173 гр.Исперих 009117 нива 5,141 6662/25.04.2018г. 231,34   

174 гр.Исперих 009118 нива 1,672 6663/25.04.2018г. 75,24   

175 гр.Исперих 009119 изост.нива 1,166 6664/25.04.2018г. 52,50   

176 гр.Исперих 009120 нива 2,214 3292/12.09.2012г. 99,60   

177 гр.Исперих 009128 нива 1,712 6665/25.04.2018г. 77,00   

178 гр.Исперих 009129 нива 3,620 6666/25.04.2018г. 163,00   

179 гр.Исперих 009114 нива 1,731 6668/25.04.2018г. 78,00   

180 гр.Исперих 009115 лозе 0,865 6669/25.04.2018г. 39,00   

181 гр.Исперих 009116 лозе 0,945 6670/25.04.2018г. 42,50   

182 гр.Исперих 009107 изост.нива 0,905 6667/25.04.2018г. 41,00   

183 гр.Исперих 149377 нива 0,702 6694/18.05.2018г. 31,60   

184 гр.Исперих 009017 лозе 0,973 6672/25.04.2018г. 43,80   

185 гр.Исперих 033043 нива 2,161 6695/18.05.2018г. 97,20   
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 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 29.05.2018 г. от 13.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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. 

 Няма постъпило възражение от кметовете на посочените в докладната кметства 

в деловодството на общински съвет Исперих. 
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 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

 Правя предложение към проекта за решение. 

1. Маломерните имоти до 3 декара, както е по Наредбата да се отдават без търг  

от кметовете на кметства. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Фераим. 

 Други желаещи да вземат отношение. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 Защо за предходните имоти по населени места се проведе търг? 

 

 Отговор на питането на г-жа Митева даде Кмета на общината г-н Бейсим Руфад. 

Тези имоти са по чл.19 и за тези имоти сме дали списък на кметовете на населени места 

за да уведомят тези, които работят тези земи да участват в търга. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 В докладната е упоменато, че към приложение № 1 за посочените имоте е 

приложено и Акт за общинска собственост. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Тези имоти са по чл. 19. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Саар. 

 

 Айше Саар – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Тези, които са си плащали редовно наемите няма ли да бъдат ощетени? 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие” 

 В предходното заседание на Общински съвет Исперих гласувахме да се отдадат 

на търг маломерни имоти в други населени места. Тогава решението не бе атакувано, 

защо сега оспорвате проекта за решение. 

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли други предложения, мнения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

 Гласуваме предложението за проект на решение на вносителя. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски 

имоти  от Общинския поземлен фонд,находящи се в с.Конево, с.Китанчево, с.Малък 

Поровец с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Средоселци, с.Старо селище, 

с.Тодорово, с.Яким Груево и гр.Исперих, община Исперих, област Разград 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР  против  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  Против   П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  Против  П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  Против  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  Против  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  Против  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 28 17 9 1 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

   

                                            № 545 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, площ, № на Акта за общинска собственост, 

началната годишна наемна цена и стъпката за наддаване.    

 

ІІ.  Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

 

III. 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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     Приложение  1   
        

№ населено място № на имота описание площ/дка № на АОС 

нач.год.наемна 

цена стъпка 

1 с.Конево 060001 нива 5,494 2988/18.05.2017г. 247,20 20,00 

2 с.Конево 076002 нива 6,176 2989/18.05.2017г. 277,90 27,00 

3 с.Конево 077008 нива 6,004 2990/18.05.2017г. 270,20 27,00 

4 с.Конево 038002 нива 1,587 3019/22.05.2017г. 71,40 7,00 

5 с.Конево 014002 нива 5,148 2991/18.05.2017г. 231,70 23,00 

6 с.Конево 014021 нива 0,675 2995/18.05.2017г. 30,40 3,00 

7 с.Конево 043093 нива 4,858 3023/22.05.2017г. 218,60 20,00 

8 с.Конево 043094 нива 1,870 3024/22.05.2017г. 84,15 8,00 

9 с.Конево 049162 нива 1,495 3052/22.05.2017г. 67,30 6,00 

10 с.Конево 023081 нива 2,558 3014/22.05.2017г. 115,10 11,00 

11 с.Конево 023077 нива 1,047 3012/18.05.2017г. 47,10 4,00 

12 с.Конево 023076 нива 1,126 3011/18.05.2017г. 50,70 5,00 

13 с.Конево 014038 нива 2,769 3001/18.05.2017г. 124,60 12,00 

14 с.Конево 049166 нива 2,561 3028/22.05.2017г. 115,24 11,00 

15 с.Конево 200008 нива 1,475 3029/26.09.2017г. 66,37 6,00 

16 с.Конево 200010 нива 5,104 3030/22.05.2017г. 229,70 22,00 

17 с.Китанчево 37010.46.14 нива 3,452 5232/08.02.2013г. 155,34 15,00 

18 с.Китанчево 37010.46.13 нива 1,522 3081/12.12.2012г. 68,50 6,00 

19 с.Китанчево 37010.54.6 нива 9,995 5235/08.02.2013г. 449,80 44,00 

20 с.Китанчево 37010.32.2 нива 2,999 3074/12.12.2012г. 135,00 13,00 

21 с.Китанчево 37010.34.3 нива 0,697 3076/12.12.2012г. 31,36 3,00 

22 с.Китанчево 37010.43.1 нива 7,473 3078/12.12.2012г. 336,30 33,00 

23 с.Китанчево 37010.46.11 нива 3,483 3080/12.12.2012г. 156,73 15,00 

24 с.Малък Поровец 46913.3.3 др.вид нива 3,075 5501/01.07.2013г. 138,38 13,00 

25 с.Малък Поровец 46913.4.342 др.вид нива 6,647 5477/01.07.2013г. 300,00 30,00 

26 с.Малък Поровец 46913.4.929 др.вид нива 11,371 5482/01.07.2013г. 511,70 50,00 

27 с.Малък Поровец 46913.4.329 др.в.зем.земя 11,077 5475/01.07.2013г. 498,50 50,00 

Приложението е неразделна част от Решение № 545 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. 
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28 с.Малък Поровец 46913.7.986 изост.орна земя 0,232 5528/01.07.2013г. 10,44 1,00 

29 с.Малък Поровец 46913.7.100 изост.орна земя 2,830 5301/21.02.2013г. 127,35 12,00 

30 с.Малък Поровец 46913.7.85 изост.орна земя 4,270 5297/21.02.2013г. 192,15 19,00 

31 с.Малък Поровец 46913.7.86 изост.орна земя 1,719 5296/21.02.2013г. 77,35 7,00 

32 с.Малък Поровец 46913.7.92 изост.орна земя 2,019 5295/21.02.2013г. 90,85 9,00 

33 с.Малък Поровец 46913.7.87 изост.орна земя 2,170 5294/21.02.2013г. 97,65 9,00 

34 с.Малък Поровец 46913.7.89 изост.орна земя 2,059 5293/20.02.2013г. 92,65 9,00 

35 с.Малък Поровец 46913.7.90 изост.орна земя 1,546 5292/20.02.2013г. 69,60 6,00 

36 с.Малък Поровец 46913.7.93 изост.орна земя 2,124 5291/20.02.2013г. 95,60 9,00 

37 с.Малък Поровец 46913.7.94 изост.орна земя 2,626 5290/20.02.2013г. 118,20 11,00 

38 с.Малък Поровец 46913.7.97 изост.орна земя 1,700 5289/20.02.2013г. 76,50   

39 с.Малък Поровец 46913.7.99 изост.орна земя 2,561 5288/20.02.2013г. 115,24   

40 с.Печеница 012001 нива 2,333 3976/23.03.2016г. 105,00   

41 с.Печеница 018006 нива 1,599 3977/23.03.2016г. 72,00   

42 с.Печеница 019001 нива 0,652 3989/23.03.2016г. 29,34   

43 с.Печеница 024004 нива 1,363 3981/23.03.2016г. 61,33   

44 с.Печеница 014002 нива 1,149 3984/23.03.2016г. 51,70   

45 с.Печеница 014006 нива 1,536 3985/23.03.2016г. 69,12   

46 с.Печеница 014008 нива 0,694 3987/23.03.2016г. 31,23   

47 с.Печеница 019002 нива 0,956 3990/23.03.2016г. 43,00   

48 с.Печеница 019007 нива 1,144 4005/23.03.2016г. 51,50   

49 с.Печеница 019008 нива 1,335 4006/23.03.2016г. 60,00   

50 с.Печеница 019011 нива 0,333 4009/23.03.2016г. 15,00   

51 с.Печеница 019012 нива 0,426 4010/23.03.2016г. 19,20   

52 с.Печеница 019015 нива 0,546 4013/23.03.2016г. 24,60   

53 с.Подайва 026050 нива 0,558 6588/23.02.2018г. 25,10   

54 с. Подайва 048001 нива 1,905 6593/23.02.2018г. 85,70   

55 с. Подайва 080049 нива 2,947 6598/26.02.2018г. 132,60   

56 с. Подайва 061022 нива 2,999 6612/28.02.2018г. 135,00   

57 с. Подайва 026042 нива 2,468 6587/23.02.2018г. 111,00   

Приложението е неразделна част от Решение № 545 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. 
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58 с. Подайва 063001 нива 3,251 6613/28.02.2018г. 146,30   

59 с. Подайва 010247 нива 2,629 6630/21.03.2018г. 118,30   

60 с. Подайва 010256 нива 0,679 6633/21.03.2018г. 30,55   

61 с. Подайва 080016 нива 4,394 6636/21.03.2018г. 197,70   

62 с. Подайва 080030 нива 4,533 6638/21.03.2018г. 204,00   

63 с. Подайва 080033 нива 0,709 6640/21.03.2018г. 319,00   

64 с. Подайва 080044 нива 1,348 6596/26.02.2018г. 60,66   

65 с. Подайва 080048 нива 3,912 6649/04.04.2018г. 176,00   

66 с. Подайва 080032 нива 1,248 6639/21.03.2018г. 56,16   

67 с. Подайва 080034 нива 0,789 6641/21.03.2018г. 35,50   

68 с. Подайва 130004 нива 3,962 6602/23.02.2018г. 178,30   

69 с. Подайва 080045 нива 2,665 6597/26.02.2018г. 120,00   

70 с. Подайва 130114 засолена нива 3,421 6608/28.02.2018г. 154,00   

71 с. Подайва 130113 нива 0,850 6607/28.02.2018г. 38,25   

72 с. Подайва 130115 нива 1,352 6603/26.02.2018г. 60,80   

73 с. Подайва 130116 нива 2,129 6635/21.03.2018г. 95,80   

74 с. Подайва 130017 нива 1,560 6604/26.02.2018г. 70,20   

75 с.Райнино 61875.18.305 нива 2,566 5153/23.03.2012г. 115,50   

76 с.Райнино 61875.6.67 нива 5,490 5114/14.03.2012г. 247,00   

77 с.Райнино 61875.16.62 нива 1,913 5139/19.03.2012г. 86,10   

78 с.Райнино 61875.17.8 нива 4,058 5140/19.03.2012г. 182,60   

79 с.Райнино 61875.14.5 нива 15,950 5138/19.03.2012г. 717,70   

80 с.Райнино 61875.18.309 нива 4,648 5152/23.03.2012г. 209,20   

81 с.Райнино 61875.18.148 нива 5,276 5145/19.03.2012г. 237,40   

82 с.Райнино 61875.77.106 нива 2,741 5126/15.03.2012г. 123,34   

83 с.Райнино 61875.18.271 нива 4,708 5148/23.03.2012г. 212,00   

84 с.Райнино 61875.18.273 нива 7,252 5149/23.03.2012г. 326,34   

85 с.Райнино 61875.18.270 нива 3,045 5147/23.03.2012г. 137,00   

86 с.Свещари 65650.3.61 нива 3,028 6034/18.02.2016г. 136,30   

87 с.Свещари 65650.3.63 нива 1,358 6030/18.02.2016г. 61,10   

Приложението е неразделна част от Решение № 545 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. 
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88 с.Свещари 65650.10.345 нива 4,143 6045/22.02.2016г. 186,40   

89 с.Свещари 65650.10.351 нива 1,837 6046/22.02.2016г. 82,66   

90 с.Свещари 65650.10.357 нива 1,345 6049/22.02.2016г. 60,52   

91 с.Свещари 65650.3.66 нива 2,608 6033/18.02.2016г. 117,40   

92 с.Свещари 65650.3.70 нива 2,597 6035/18.02.2016г. 117,00   

93 с.Свещари 65650.10.353 нива 3,307 6047/22.02.2016г. 148,80   

94 с.Свещари 65650.10.354 нива 2,928 6048/22.02.2016г. 131,76   

95 с.Средоселци 010007 нива 1,967 2289/16.02.2017г. 88,50   

96 с.Средоселци 034013 малина,касис 3,424 2284/16.02.2017г. 154,10   

97 с.Старо селище 001121 нива 1,001 2173/10.03.2017г. 45,00   

98 с.Старо селище 004011 нива 3,254 2187/10.03.2017г. 146,40   

99 с.Старо селище 001115 нива 2,630 2177/10.03.2017г. 118,35   

100 с.Старо селище 002150 нива 8,726 5076/13.02.2012г. 392,70   

101 с.Старо селище 002152 нива 8,000 5077/13.02.2012г. 360,00   

102 с.Старо селище 002154 нива 11,233 2181/10.03.2017г. 505,50   

103 с.Старо селище 004008 нива 1,286 2185/10.03.2017г. 58,00   

104 с.Тодорово 001003 нива 6,436 2939/30.09.2016г. 289,60   

105 с.Тодорово 004018 нива 1,132 2940/30.09.2016г. 51,00   

106 с.Тодорово 008018 нива 5,390 2942/30.09.2016г. 242,50   

107 с.Тодорово 100009 нива 1,423 2949/30.09.2016г. 64,00   

108 с.Тодорово 100010 нива 2,297 2950/30.09.2016г. 103,40   

109 с.Тодорово 100026 нива 0,332 2957/03.10.2016г. 15,00   

110 с.Тодорово 100005 нива 3,000 2947/30.09.2016г. 135,00   

111 с.Тодорово 100030 нива 4,350 2959/03.10.2016г. 196,00   

112 с.Тодорово 100032 нива 3,025 2960/03.10.2016г. 136,10   

113 с.Тодорово 100013 нива 3,849 2952/30.09.2016г. 173,20   

114 с.Тодорово 100037 нива 5,018 2963/03.10.2016г. 225,80   

115 с.Тодорово 105001 нива 1,430 5707/12.03.2014г. 64,35   

116 с.Тодорово 105002 нива 2,716 5708/12.03.2014г. 122,20   

117 с.Тодорово 105005 нива 2,278 5911/07.08.2015г. 102,50   
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118 с.Тодорово 109006 нива 1,642 2970/03.10.2016г. 74,00   

119 с.Тодорово 110010 нива 2,141 2982/05.10.2016г. 96,34   

120 с.Тодорово 110012 нива 2,176 2983/05.10.2016г. 98,00   

121 с.Тодорово 110013 нива 2,480 2984/05.10.2016г. 111,60   

122 с.Тодорово 110005 нива 2,163 2986/05.10.2016г. 97,30   

123 с.Яким Груево 032020 нива 3,987 2851/06.03.2017г. 179,40   

124 с.Яким Груево 005002 нива 2,555 5986/20.01.2016г. 115,00   

125 с.Яким Груево 005036 нива 2,195 5987/20.01.2016г. 98,78   

126 с.Яким Груево 005013 нива 3,455 2855/06.03.2017г. 155,50   

127 с.Яким Груево 005014 нива 7,638 2856/06.03.2017г. 343,70   

128 с.Яким Груево 005024 нива 0,873 2857/06.03.2017г. 40,00   

129 с.Яким Груево 005025 нива 1,696 2858/06.03.2017г. 76,30   

130 с.Яким Груево 005026 нива 2,494 2859/06.03.2017г. 112,20   

131 с.Яким Груево 010040 нива 8,326 2868/06.03.2017г. 374,70   

132 с.Яким Груево 010041 нива 3,633 2869/06.03.2017г. 163,50   

133 с.Яким Груево 010043 нива 4,809 2870/06.03.2017г. 216,40   

134 с.Яким Груево 005027 нива 1,153 2860/06.03.2017г. 52,00   

135 с.Яким Груево 005028 нива 1,173 2861/06.03.2017г. 52,80   

136 с.Яким Груево 006008 нива 2,643 2867/06.03.2017г. 119,00   

137 с.Яким Груево 010045 нива 4,100 2871/06.03.2017г. 184,50   

138 с.Яким Груево 010046 нива 0,846 2872/06.03.2017г. 38,10   

139 с.Яким Груево 010047 нива 3,631 2873/06.03.2017г. 163,40   

140 с.Яким Груево 010048 нива 1,459 2874/06.03.2017г. 65,65   

141 с.Яким Груево 010049 нива 1,398 2875/06.03.2017г. 63,00   

142 с.Яким Груево 010051 нива 13,609 2876/06.03.2017г. 612,40   

143 с.Яким Груево 010052 нива 0,651 2877/06.03.2017г. 29,30   

144 с.Яким Груево 017131 нива 3,346 2888/06.03.2017г. 150,60   

145 с.Яким Груево 017132 нива 5,254 2889/06.03.2017г. 236,40   

146 с.Яким Груево 017137 нива 3,112 2892/06.03.2017г. 140,00   

147 с.Яким Груево 017133 нива 2,822 2890/06.03.2017г. 127,00   
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148 с.Яким Груево 017138 нива 2,979 5993/27.01.2016г. 134,00   

149 с.Яким Груево 017144 нива 0,684 2894/06.03.2017г. 30,80   

150 с.Яким Груево 017145 нива 1,416 2895/06.03.2017г. 63,80   

151 гр.Исперих 009018 изост.нива 1,904 6673/25.04.2018г. 85,70   

152 гр.Исперих 009019 нива 1,772 6674/25.04.2018г. 80,00   

153 гр.Исперих 009020 лозе 0,499 6675/26.04.2018г. 22,45   

154 гр.Исперих 009021 лозе 0,562 6676/26.04.2018г. 25,30   

155 гр.Исперих 009022 лозе 0,509 6677/26.04.2018г. 23,00   

156 гр.Исперих 009023 нива 2,270 6678/26.04.2018г. 102,15   

157 гр.Исперих 009096 нива 2,525 6671/25.04.2018г. 113,60   

158 гр.Исперих 009024 нива 1,000 6679/26.04.2018г. 45,00   

159 гр.Исперих 009025 лозе 1,064 6680/26.04.2018г. 48,00   

160 гр.Исперих 009026 лозе 0,531 6681/26.04.2018г. 24,00   

161 гр.Исперих 009027 нива 0,586 6682/26.04.2018г. 26,40   

162 гр.Исперих 009028 лозе 0,574 6683/26.04.2018г. 25,80   

163 гр.Исперих 009029 изост.нива 0,537 6684/26.04.2018г. 24,20   

164 гр.Исперих 009030 нива 1,039 6685/18.05.2018г. 46,75   

165 гр.Исперих 009031 нива 0,433 6686/18.05.2018г. 19,50   

166 гр.Исперих 009032 лозе 0,568 6687/18.05.2018г. 25,60   

167 гр.Исперих 009033 лозе 0,857 6688/18.05.2018г. 38,60   

168 гр.Исперих 009034 нива 0,403 6689/18.05.2018г. 18,13   

169 гр.Исперих 009035 нива 0,374 6690/18.05.2018г. 16,80   

170 гр.Исперих 009036 лозе 0,736 6691/18.05.2018г. 33,10   

171 гр.Исперих 009037 лозе 1,004 6692/18.05.2018г. 45,20   

172 гр.Исперих 009038 изост.нива 1,037 6693/18.05.2018г. 46,60   

173 гр.Исперих 009117 нива 5,141 6662/25.04.2018г. 231,34   

174 гр.Исперих 009118 нива 1,672 6663/25.04.2018г. 75,24   

175 гр.Исперих 009119 изост.нива 1,166 6664/25.04.2018г. 52,50   

176 гр.Исперих 009120 нива 2,214 3292/12.09.2012г. 99,60   

177 гр.Исперих 009128 нива 1,712 6665/25.04.2018г. 77,00   
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178 гр.Исперих 009129 нива 3,620 6666/25.04.2018г. 163,00   

179 гр.Исперих 009114 нива 1,731 6668/25.04.2018г. 78,00   

180 гр.Исперих 009115 лозе 0,865 6669/25.04.2018г. 39,00   

181 гр.Исперих 009116 лозе 0,945 6670/25.04.2018г. 42,50   

182 гр.Исперих 009107 изост.нива 0,905 6667/25.04.2018г. 41,00   

183 гр.Исперих 149377 нива 0,702 6694/18.05.2018г. 31,60   

184 гр.Исперих 009017 лозе 0,973 6672/25.04.2018г. 43,80   

185 гр.Исперих 033043 нива 2,161 6695/18.05.2018г. 97,20   
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 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на упълномощен представител на Община Исперих за 

редовно годишно Общо събрание на МБАЛ “Св.Иван Рилски- Разград“ АД 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

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

В Общинска администрация – Исперих постъпи покана с вх. № К-1667/ 

08.05.2018г. за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св.Иван 

Рилски“ – Разград“ АД, което ще със състои на 14.06.2018г. от 11.00 часа. 

С поканата е определен и дневния ред на Общото събрание на акционерите, 

който включва: 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от 

регистриран одитор; 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2017г.; 

4. Избор на регистриран одитор за 2018г.; 

5. Промяна в състава на Съвета на директорите;  

6. Определяне на мандат на новоизбрания Съвет на директорите; 

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението; 

8. Промяна в капитала на дружеството;   

9. Промяна в Устава на дружеството. 

             

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.226 от Търговския закон, предлагам 

Общински съвет – Исперих, в качеството му на принципал на акционерното дружество 

„МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Упълномощава Абдулах Заргар Шабестари – Управител на МБАЛ Исперих да 

представлява Община Исперих в редовното годишно Общо събрание на „МБАЛ 

„Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД.  

2. Упълномощава Абдулах Заргар Шабестари да гласува по предварително 

обявения дневен ред, в полза на Община Исперих, спазвайки изискванията на 

действащата нормативна уредба, както следва: 

По точка 1 – Доклад на Съвета на  директорите за дейността на дружеството 

през 2017г.  

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. –  гласува „За”. 

По точка 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 

2017г., заверен от регистриран одитор. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния 

финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор –  

гласува „За”. 

По точка 3 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2017г. 



 124 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. – 

гласува „За”. 

По точка 4 – Избор на регистриран одитор за 2018г. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2018г. – гласува „За”. 

По точка 5 – Промяна в състава на Съвета на директорите. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в състава на Съвета на директорите – гласува „За”. 

По точка 6 – Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания Съвет на директорите – гласува „За“. 

По точка 7 – Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя 

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни 

заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния 

месец, в съотвествие с Наредба № 9 от 2000г.за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е 

възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в 

случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт – гласува „За”. 

По точка 8 – Промяна в капитала на дружеството. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в капитала на дружеството – гласува „За”. 

            По точка 9 – Промяна в Устава на дружеството. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Устава на дружеството – гласува „За”. 

 

3. За участие в редовното Общо събрание на акционерите упълномощеният 

представител на Община Исперих да се легитимира с настоящето решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно. 

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

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

 

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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” 

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. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

  

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 31.05.2018 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на упълномощен представител на Община Исперих за 

редовно годишно Общо събрание на МБАЛ “Св.Иван Рилски- Разград“ АД 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 
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12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА 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 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

   

                                            № 546 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.226 от Търговския закон, предлагам 

Общински съвет – Исперих, в качеството му на принципал на акционерното дружество 

„МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

3. Упълномощава Абдулах Заргар Шабестари – Управител на МБАЛ Исперих да 

представлява Община Исперих в редовното годишно Общо събрание на „МБАЛ 

„Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД.  

4. Упълномощава Абдулах Заргар Шабестари да гласува по предварително 

обявения дневен ред, в полза на Община Исперих, спазвайки изискванията на 

действащата нормативна уредба, както следва: 

По точка 1 – Доклад на Съвета на  директорите за дейността на дружеството 

през 2017г.  

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на 

Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. –  гласува „За”. 

По точка 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 

2017г., заверен от регистриран одитор. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния 

финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистрирания одитор –  

гласува „За”. 
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По точка 3 – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2017г. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. – 

гласува „За”. 

По точка 4 – Избор на регистриран одитор за 2018г. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2018г. – гласува „За”. 

По точка 5 – Промяна в състава на Съвета на директорите. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в състава на Съвета на директорите – гласува „За”. 

По точка 6 – Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания Съвет на директорите – гласува „За“. 

По точка 7 – Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя 

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни 

заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния 

месец, в съотвествие с Наредба № 9 от 2000г.за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е 

възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в 

случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт – гласува „За”. 

По точка 8 – Промяна в капитала на дружеството. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в капитала на дружеството – гласува „За”. 

            По точка 9 – Промяна в Устава на дружеството. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Устава на дружеството – гласува „За”. 

 

3. За участие в редовното Общо събрание на акционерите упълномощеният 

представител на Община Исперих да се легитимира с настоящето решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно. 

4. 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 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

                 Относно: Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на 

водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност 

“Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово  и одобряване на Задание 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

           От Абтил Атманджа – Управител на “АТМАНДЖА ” ЕООД,  има подадено 

Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-184 /14.03.2018 год. за Разработване 

на ПУП – ПП (парцеларен  план)  за изграждане на водопроводно отклонение за 

захранване на поземлен  имот  № 10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, 

Стопански двор, по КККР на с. Вазово и одобряване на Задание. 

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

ПУП – ПП за територии извън границите на населените места въз основа на изготвено 

задание по смисъла на чл. 125, ал. 1 и 3 от ЗУТ, се разрешава с Решение на Общинския 

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

Общински съвет – Исперих да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

        Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП (парцеларен план) за 

изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот  № 

10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и 

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

ал. 1 и ал. 7 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

             1.  Разрешава Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на  

водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот  № 10015.20.153, местност 

“Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и одобряване на Задание 

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

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

дневен срок от примането му.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

 

 Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

на 29.05.2018 г. от 14.30 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 
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 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. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 29.05.2018 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” 

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. 

 Въпроси, предложения, становища към докладната записка и проекта за 

решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

  

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                                            № 547 

                    Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП (парцеларен план) 

за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот  № 

10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и 

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

ал. 1 и ал. 7 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

             1.  Разрешава Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на  

водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот  № 10015.20.153, местност 

“Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и одобряване на Задание 

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

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

дневен срок от примането му.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  
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 ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

 Председателя на Общински съвет Исперих запозна общинските съветници с 

писмата получени в деловодството през периода до провеждането на заседанието. 

 Питания от граждани няма. 

 

 

 ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 По последна точка от дневния ред няма  желаещи. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното извънредно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 31.05.2018 г.  и благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 

 


