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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 2 

 
от проведеното редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

02.12.2019 година 
 

Днес 02.12.2019 г. от 17.00 часа в заседателната  залата на Община Исперих се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих. . 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 Днес ние се простихме с един велик актьор, политик и човек – Стефан Данаилов. 

 Моля, колеги да почетем паметта му с едноминутно мълчание. 

 / Всички присъстващи в залата станаха на крака/. 

 

 

 Уважаеми общински съветници, 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 26 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Даниел Димитров и Емин Шабан. 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА.На редовното   заседание 

присъстват, Кмета на общината, заместник Кмета на община Исперих г-жа Нехире Юмер 

Кметовете на кмествата в община Исперих и граждани. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

Преминаваме към обсъждане на проекта за дневен ред на днешното заседание. 

 Имате ли предложения, въпроси, мнения  по предварително обявения дневен ред. 

 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 26 26 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

 

1. Докладна записка от Гюнел Мюсреф – общински съветник 

Относно: Определяне на представители в Общото събрание на Националното 

сдсружение на общините в Република България / НСОРБ/. 

 

2. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

Относно: Определяне състава и числеността на местната комисия за уреждане на 

въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове. 

 

3. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

Относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България. 

 

4. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-

2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до  30.09.2019 г. 

 

5. Докладна записка от Нехире Бекир Юмер –заместник – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 

01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 

6. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне основните месечни заплати на кметовете на кметства, 

считано от 01.11.2019 г.   

 

7. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 

28.10.2019 г.  
 

8. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от 

гори – собственост на Община Исперих. 

 

9. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.   

 

10. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Подайва, община Исперих. 
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11. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2019-2020год. 

 

12. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2019 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2019 г. и  максималните 

размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2019 г. 

 

13. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих на 19.12.2019г. 

 

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

 

15.  Разни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Гюнел Мюсреф – общински съветник 

Относно: Определяне на представители в Общото събрание на Националното 

сдсружение на общините в Република България / НСОРБ/. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – общински съветник. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми г-н Кмет на община, 

 

Съгласно чл. 9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Националното сдружение на общините в Република България представлява и защитава 

интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва 

предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното 

самоуправление, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със 

сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и 

други функции, определени със закон и с устава му. Националното сдружение на 

общините в Република България организира обучения, предоставя консултации, 

разпространява информационен и Електронен бюлетин, консултативни разработки и 

други информационни материали. Вече 23 години Сдружението обединява усилията на 

всички български общини за утвърждаването им като силни и демократични местни 

власти. Чрез дейността си Националното сдружение на общините в Република България 
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съдейства за разширяване на правомощията на общините, работи за предоставяне на 

повече права по управлението на общинските дейности и финанси. 

 Общото събрание се състои от делегати на общините – членове на Сдружението. 

То заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, в него 

всяка община е представена от двама делегати – Кмета на общината и представител на 

общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани 

самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в 

заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати. 

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

провеждането на първото си заседание, новоизбрания общински съвет следва да определи 

своя представител в Общото събрание и да уведоми за това  изпълнителния директор на 

НСОРБ. В случай, че представителя на общинския съвет няма възможност да участва в 

работата на Общото събрание, общинския съвет определя друг свой представител, който 

да го замества на конкретното заседание. С оглед осигуряване на представител на 

Общински съвет Исперих във всяко заседание на Общото събрание, с настоящето 

решение бихме могли да изберем и заместник на определения от нас делегат. 

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

Устава на НСОРБ, Общински съвет - Исперих 

Р Е Ш И: 

 

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

общините в Република България представителя на Общински съвет Исперих 

 

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ. 

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

Общото събрание, той ще бъде заместван от ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ 

общински съветник. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Мюсреф. 

 Въпроси, мнения, предложения към вносителя и по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

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

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Гюнел Мюсреф – общински съветник 

Относно: Определяне на представители в Общото събрание на Националното 

сдсружение на общините в Република България / НСОРБ/. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  
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 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

             № 4 

 

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

Устава на НСОРБ, Общински съвет – Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

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

общините в Република България представителя на Общински съвет Исперих 

 

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ. 

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

Общото събрание, той ще бъде заместван от ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ 

общински съветник. 

 



 6 

Настоящето Решение да бъде изпратено на  Националното сдружение на 

общините в Република България. 

Настоящето 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 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Определяне състава и числеността на местната комисия за уреждане на 

въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо  № II-0846 ОТ 

05.11.2019 г. от Изпълнителния директор на НКЖФ при МС предлагам на Вашето 

внимание настоящата докладна записка за определяне състава на Местната комисия за 

уреждане на въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове. 

 

Съгласно чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове, който гласи: "в населени места по утвърден от 

управителния съвет списък се създават местни комисии към общините от 

представители на общинските съвети и организациите, представляващи 

гражданите с жилищни нужди. Управителният съвет по предложение на 

общинските съвети утвърждава състава на местните комисии и техния мандат“. 

Община Исперих е в Утвърдения по надлежния ред Управителен съвет на Националния 

конпесационен жилищен фонд. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.16 от Правилника за прилагане на 

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове е необходимо до се създадът Местните комисии по чл. 8, ал. 2 

от закона към общината, определен от управителния съвет и обнародвани в "Държавен 

вестник". Те се състоят от пет до девет членове и в тях се включват представители на 

общинските съвети, общините и организациите (комитетите), представляващи гражданите 

с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.  Новият състав 

на местните комисии и техния председател се определя от общинския съвет и се представя 

за утвърждаване от управителния съвет.  Промените в съставите на местните комисии 

също подлежат на утвърждаване от управителния съвет. Комисиите са компетентни да 

извършват дейността си след утвърждаването им от управителния съвет и обнародване на 

решението му в "Държавен вестник" за числения състав и техния председател, във връзка 

с което предлагам на Общински съвет – Исперих да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Предвид всичко изложено до тук и на основание 21, ал.2,във връзка с чл.21, ал.1, 

т.1 и  т.23 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
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Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /мандат 2015-2019г./ и чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на граждани 

с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16 от Правилник за прилагане на 

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява числеността  и състава на местната комисия за уреждане на жилищните 

въпроси на гражданите с многогодишни жилищни спестовни влогове /Местните комисии 

по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ/ в Община Исперих, комисията се състои от седем члена, 

както следва:  

 

1. Председател – Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих 

2. Членове: Фикрет Фикрет Хамид – общински съветник 

     Хамди Нурула Нурула – общински съветник 

      Ахмед  Юмер Хакъ – общински съветник 

       Виолета Стоянова Димитрова – общинска администрация 

                 Айлин Джеват Шукриева – общинска администрация 

                 Галя Любенова Цайкова – жилищно спестовен вложител 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

 

Настоящето решение да се изпрати на Управителния съвет на НКЖФ, за 

утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им 

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. Зповядайте. 

 

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 26 26 0 0 

 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 № 5 
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На основание 21, ал.2,във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и  т.23 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019г./ и чл.8, 

ал.2 от Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове и чл.16 от Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси 

на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява числеността  и състава на местната комисия за уреждане на жилищните 

въпроси на гражданите с многогодишни жилищни спестовни влогове /Местните комисии 

по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ/ в Община Исперих, комисията се състои от седем члена, 

както следва:  

 

1.Председател – Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих 

2.Членове: Фикрет Фикрет Хамид – общински съветник 

     Хамди Нурула Нурула – общински съветник 

      Ахмед  Юмер Хакъ – общински съветник 

       Виолета Стоянова Димитрова – общинска администрация 

                 Айлин Джеват Шукриева – общинска администрация 

                 Галя Любенова Цайкова – жилищно спестовен вложител 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

 

Настоящето решение да се изпрати на Управителния съвет на НКЖФ, за 

утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им 

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 
В деловодството на Общински съвет Исперих постъпи писмо с № 398 от 21.10.2019г. от  

Националната асоциация на председателите на общинските съвет в Република България / НАПОС-

РБ/. 

 Съгласно  устава на НАПОС – РБ, сдружението се определя като организация на 

физически рица – председатели на Общински съвети за осъществяване на дейност в обществена 

полза. То се създава за реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на 

гражданското общество в Република България, както и за защита на професионалните интереси на 

своите членове. 
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 НАПОС – РБ си поставя за цел: 

1. Сътрудническо и посредничество между общинските съвети при разработване на обща 

стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и 

гражданското общество, както и за устойчиво развитие  на органите за местно 

самоуправление 

2. Повишаяване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на 

общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно 

самоуправление. 

3. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранен опит в областта на 

местното самоуправление. 

4. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на 

местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. 

Всеки член на сдружението плаща редовно годишен членски внос в размер 

пропорционален на броя на общинските съветници към съответната община, умножено 

по 30.00лв. Годишния членски внос се заплаща по банкова сметка на Сдружението и 

може да се преведе и на две части: - 50% в срок до 31.март. на съответната година, 50% 

- в срок до 30 юни на съответната година. 

  Считам, че предвид целите на Сдружението и постигнатите през годините 

резултати от работата му, членството на Председателя на Общински съвет – Исперих в НАПОС - 

РБ  е обосновано и целесъобразно. 

       

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие председателят на Общински съвет Исперих Бейти Мюмюн Бекир 

да членува в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република 

България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „ Общински 

разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации“ 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения към вносителя и по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№6 
 

 на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие председателят на Общински съвет Исперих Бейти Мюмюн Бекир 

да членува в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в 

Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината 

в частта „ Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски 

внос и участие в нетърговски организации“ 

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на  Националната асоциация на 

председателите на общински съвети в Република България. 

Настоящето 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 Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-

2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до  30.09.2019 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната и 

получени средства от 

Даниел Димитров 

Йорданов – Председател на 

Общински съвет-Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) 
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1. м. 07.2019 0.00 лв. 

2. м. 08.2019 160.97 лв. 

3. м. 09.2019 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        160.97 лв. 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина и 

получени средства от 

Даниел Димитров 

Йорданов – Председател на 

Общински съвет-Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) 

1. м. 07.2019 0.00 лв. 

2. м. 08.2019 0.00 лв. 

3. м. 09.2019 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Даниел 

Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) 

за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   160,97 лв. 

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

Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) 

за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 № 7 
 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Даниел 

Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) 

за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   160,97 лв. 

 

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

Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) 

за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Нехире Бекир Юмер –заместник – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 

01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

Нехире Бекир Юмер –заместник – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за 

периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 
 

№      

по ред 
 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Бейсим Руфад Расим - 

Кмет на община Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) 

1. м. 07.2019 20.00 лв. 

2. м. 08.2019 0.00 лв. 

3. м. 09.2019 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        20.00 лв. 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. 
 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

Бейсим Руфад Расим - 

Кмет на община Исперих 

(мандат 2015 г.-2019 г.) 

1. м. 07.2019 0.00 лв. 

2. м. 08.2019 0.00 лв. 

3. м. 09.2019 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 
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РЕШИ : 
 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Бейсим 

Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 

г. до 30.09.2019 г. в размер на  –  20.00 лв. 

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

Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 

г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по докладната записка има ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 № 8 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Бейсим 

Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 

г. до 30.09.2019 г. в размер на  –  20.00 лв. 

 

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

Руфад Расим - Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 

г. до 30.09.2019 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
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Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне основните месечни заплати на кметовете на кметства, 

считано от 01.11.2019 г.   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Промяна в заплатите на Кметовете по кметства в община Исперих няма. Тъй като 

имаме вече две населени места с кметски наместник и във връзка с ПМС № 4/10.01.2019 

г., обн. ДВ бр. 5/2019 г., считано от 1 януари 2019 г. беше отменено Приложение № 

5 към чл. 2, т. 4 в ПМС № 67/2010 г., съдържащо таблица на длъжностните 

наименования, минимални и максимални размери на основните месечни заплати на 

кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници. Беше създадена нова ал. 

16 на чл. 5, с която се определиха нови, по-високи лимитни ограничения за 

размерите на индивидуалните основни месечни заплати на „изборните длъжности“. 

По силата на измененията, конкретните размери на индивидуалните основни 

месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от 

съответния общински съвет по реда и условията на ЗМСМА, като размерът на 

определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на 

министър. Определи се и нов максимален размер на индивидуалната основна 

месечна заплата на заместник-кметовете на общини/райони - до 80 на сто от 

основната месечна заплата на кмета на общината/района, а на кметските 

наместници - в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на 

кметство в общината. 
 

                Във връзка с това  предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 38, ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС №67 от 

14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и във връзка с чл. 

3, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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1. Определя основната месечна заплата на кмета на община Исперих, съгласно 

чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. в размер на 3 300.00 лв. 

2. Определя основните месечни заплати на кметовете  на кметства, съгласно чл. 

5, ал. 16 от ПМС № 67/2010г., както следва: 

 

№ по 

ред 
Длъжност 

Основна 

месечна заплата 

1 Кмет на кметство Подайва 1070.00 лв. 

2 Кмет на кметство Китанчево 1070.00 лв. 

3 Кмет на кметство Лъвино 950.00 лв. 

4 Кмет на кметство Вазово 900.00 лв. 

5 Кмет на кметство Тодорово 900.00 лв. 

6 Кмет на кметство Духовец 900.00 лв. 

7 Кмет на кметство Йонково                                                             900.00 лв. 

8 Кмет на кметство Лудогорци 900.00 лв. 

9 Кмет на кметство Свещари 900.00 лв. 

10 Кмет на кметство Белинци 840.00 лв. 

11 Кмет на кметство Голям Поровец 840.00 лв. 

12 Кмет на кметство Делчево 840.00 лв. 

13 Кмет на кметство Малко 

Йонково                                                             

840.00 лв. 

14 Кмет на кметство Старо Селище 840.00 лв. 

15 Кмет на кметство Средоселци 840.00 лв. 

16 Кмет на кметство Райнино 840.00 лв. 

17 Кмет на кметство Печеница 800.00 лв. 

18 Кмет на кметство Драгомъж 800.00 лв. 

19 Кмет на кметство Бърдоква 800.00 лв. 

20 Кмет на кметство Къпиновци 800.00 лв. 

21 Кмет на кметство Яким Груево 800.00 лв. 

 

 

3. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в 

размер на 874.76 лв. 

 

4. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 и т. 2 се 

начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и 

професионален опит - едно на сто за всяка прослужена година, определен с 

Вътрешните правила за работна заплата на Община Исперих.  

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

областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по докладната записка има ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 25 1 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 № 9 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 38, ал.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС №67 от 

14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и във връзка с чл. 

3, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

  

1. Определя основната месечна заплата на кмета на община Исперих, съгласно 

чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. в размер на 3 300.00 лв. 

2. Определя основните месечни заплати на кметовете  на кметства, съгласно чл. 

5, ал. 16 от ПМС № 67/2010г., както следва: 

 

№ по 

ред 
Длъжност 

Основна 

месечна заплата 

1 Кмет на кметство Подайва 1070.00 лв. 

2 Кмет на кметство Китанчево 1070.00 лв. 

3 Кмет на кметство Лъвино 950.00 лв. 

4 Кмет на кметство Вазово 900.00 лв. 

5 Кмет на кметство Тодорово 900.00 лв. 

6 Кмет на кметство Духовец 900.00 лв. 

7 Кмет на кметство Йонково                                                             900.00 лв. 

8 Кмет на кметство Лудогорци 900.00 лв. 

9 Кмет на кметство Свещари 900.00 лв. 

10 Кмет на кметство Белинци 840.00 лв. 

11 Кмет на кметство Голям Поровец 840.00 лв. 

12 Кмет на кметство Делчево 840.00 лв. 

13 Кмет на кметство Малко 

Йонково                                                             

840.00 лв. 

14 Кмет на кметство Старо Селище 840.00 лв. 
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15 Кмет на кметство Средоселци 840.00 лв. 

16 Кмет на кметство Райнино 840.00 лв. 

17 Кмет на кметство Печеница 800.00 лв. 

18 Кмет на кметство Драгомъж 800.00 лв. 

19 Кмет на кметство Бърдоква 800.00 лв. 

20 Кмет на кметство Къпиновци 800.00 лв. 

21 Кмет на кметство Яким Груево 800.00 лв. 

 

 

3. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в 

размер на 874.76 лв. 

 

4. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1 и т. 2 се 

начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и 

професионален опит - едно на сто за всяка прослужена година, определен с 

Вътрешните правила за работна заплата на Община Исперих.  

 

 

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

областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 

28.10.2019 г.  
 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбата на § 153 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение 

на избирателния кодекс (ЗИДИК) ( обн. ДВ бр.39 от 2016 г., посл.изм. и доп. бр.21 

от 2019 г.) избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г. се произвеждат само в 

тези кметства, които към 16.07.2019 г. – датата на обнародване на Указа на 

президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове 

отговарят на условията на чл.16, ал.1 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България, а имено: 

- населеното място да има статут на кметство; 

- в кметството да има над 350 души население по постоянен адрес; 
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В изпълнение на §153 от ПЗР на ЗИДИК и Решение № 1131-МИ/18.09.2019г. 

на Централна Избирателна Комисия, на интернет страницата на община Исперих 

бяха публикувани списъците на кметствата, в които на 27.10.2019 г. се произведе 

избор на кметове на кметства и с Писмо изх. № К-1049/18.09.2019г. на Кмета на 

община Исперих на Общинска Избирателна Комисия са изпратени списъците с 

брой избиратели по предварителни избирателни списъци за населените места в 

община Исперих. В изпълнение на горе цитираното Решение на 27.10.2019 г. в с 

Малък Поровец за първи път не бе произведен избор за кмет на кметство.  

Съгласно влязлата в сила разпоредба на §2 от Заключителните разпоредби на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 

28.10.2019 г. в населените места – административни центрове на кметства, в които 

на местните избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на 

кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите 

изисквания на чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА (Решение на Общинския съвет за 

одобряване на общата численост и структура на общинската администрация, 

съответствие на лицето с изискванията по чл. 397, ал.1 от ИК и акт за назначаване 

от новоизбрания кмет на общината). 
 

Във връзка с това  предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с §2, ал. 1 от ЗР на 

Закона за изменение на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.), във 

връзка с § 153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс 

/изм. и доп., ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1.  Изменя Решение № 463/02.02.2015 г. в частта на т.2 Приложение № 1, както 

следва:   

 

1.1. Одобрява 21(двадесет и един) броя кметовете на кметства, считано от 

28.10.2019г.  

1.2. Одобрява 2 (два) броя кметските наместници, считано от 28.10.2019 г. 

 

2.  Кметът на община Исперих да утвърди длъжностно щатно разписание.  

 

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

областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение има 

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.  

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 № 10 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с §2, ал. 1 от ЗР на 

Закона за изменение на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.), във 

връзка с § 153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс 

/изм. и доп., ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1.  Изменя Решение № 463/02.02.2015 г. в частта на т.2 Приложение № 1, както 

следва:   

 

1.1. Одобрява 21(двадесет и един) броя кметовете на кметства, считано от 

28.10.2019г.  

1.2. Одобрява 2 (два) броя кметските наместници, считано от 28.10.2019 г. 

 

2.  Кметът на община Исперих да утвърди длъжностно щатно разписание.  

 

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

областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от 

гори – собственост на Община Исперих. 

 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Ежегодно Общински съвет Исперих утвърждава Годишен план за предстоящата година за  

ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, изготвен  въз 

основа на Горскостопански план в съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за горите. 

Годишното ползване се определя в съответствие с чл.7 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

   С настоящото решение на Общински съвет Исперих е необходимо да се утвърди 

годишния план за 2020 год. за ползване на дървесина от гори – собственост на община 

Исперих. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 С цел доброто и законосъобразно стопанисване  на горите собственост на община 

Исперих  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 

от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 
1. В  Годишният план за ползване на дървесина през 2020 г.  от горите, собственост 

на Община Исперих да се включат следните подотдели : 

 

Подотдел Кад.№ Землище АОС Запас-
куб.м 

Дървесен 
вид 

1067-х 34103.46.120 с.Йонково 1777/27.03.2007 830 Цер и Благун 

1070-а 15953.42.10 с.Г.Поровец 5066/23.01.2012 540 Цер 

1070-г 15953.42.10 с.Г.Поровец 5066/23.01.2012 1430 Цер  

1072-е 15953.19.58  с.Г.Поровец  5062/23.01.2012 450 Цер и Благун 

1168-и 07452.16.65 с.Бърдоква 1790/27.03.2007 390 Акация 

ОБЩО     3 640  
 

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2020 г. , то ползването да се 

прехвърли  през 2021 г. 

 

3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих. 
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4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Шукри. 

 Въпроси, мнения, предложения към вносителя и по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

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

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от 

гори – собственост на Община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  
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        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№11 
С цел доброто и законосъобразно стопанисване  на горите собственост на община 

Исперих  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 

от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 
1. В  Годишният план за ползване на дървесина през 2020 г.  от горите, собственост 

на Община Исперих да се включат следните подотдели : 

Подотдел Кад.№ Землище АОС Запас-
куб.м 

Дървесен 
вид 

1067-х 34103.46.120 с.Йонково 1777/27.03.2007 830 Цер и Благун 

1070-а 15953.42.10 с.Г.Поровец 5066/23.01.2012 540 Цер 

1070-г 15953.42.10 с.Г.Поровец 5066/23.01.2012 1430 Цер  

1072-е 15953.19.58  с.Г.Поровец  5062/23.01.2012 450 Цер и Благун 

1168-и 07452.16.65 с.Бърдоква 1790/27.03.2007 390 Акация 

ОБЩО     3 640  
 

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2020 г. , то ползването да се 

прехвърли  през 2021 г. 

 

3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих. 

  

4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 

 

След проведен публичен търг с явно наддаване на 06.11.2018год. помещенията от 

автоспирка в с.Райнино се отдадоха под наем и беше сключен договор за наем №345 от 

14.11.2018год. Наемателката Нурджихан Февзи Ефраим със свое заявление от 

23.01.2019год. изяви желание за прекратяване на договора за наем, считано от 

01.02.2019год. 

Предложението ни за решение е да се проведе нова процедура – публичен търг с 

явно наддаване с цел ползването на помещенията за търговски обект.  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет  Исперих да обсъди и приеме 

следните 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

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

ал.1 от Наредба №27 на ОБС – Исперих да  се отдадат под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване помещения от автоспирка с.Райнино 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 бъде отдаден под наем  част от недвижим имот частна - 

общинска собственост, представляващ две помещения от автоспирка с площ – 35,40 

(тридесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, находящ се в с. Райнино, община Исперих. 

Помещенията са в едноетажна масивна сграда №61875.33.738.1 с начин на 

предназначение  сграда на транспорта /автоспирка/, построена в поземлен имот № 

61875.33.738 с адрес с.Райнино, ул. «Ал. Стамболийски» № 55, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6779 от 14.01.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

 

         II. Помещенията да се ползват като магазин за продажба на хранителни и 

промишлени стоки. 

 

         III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,80 (седемдесет 

лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Тарифата 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  и стъпка за 

наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

 

         IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС. 

 

         V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.       
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          VІ. 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 Бейти Бейкир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колги, в деловодството на Общински съвет Исперих е входирано 

становището на Кмета на кметство с. Райнино относно отдаване под наем на недвижим 

имот-частна общинска собственост,   находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез 

публичен търг.   

 Има ли желаещи да вземат отношение. 

 Заповядайте г-н Хюсеинов. 

 

 Ислям Хюсеинов – Кмет на кмество с. Райнино. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 В становището си съм описал подробно, че помещенията ни сан ужни за да могат 

пътуващите деца да чакат училищните автобуси на закрито и топло място. Искането ни е 

да ни се предоставят двете помещения, а не едното защото то е малко а искам и да 

отоплявам помещението където ще чакат децата. Към становището съм приложил и 

подписка на хората от селото за да ни се предоставят поне двете помещения от 

автоспирката. Помещението е недостатъчно. Имаме около 20 пътуващи деца и около 12 

други. 

 

Бейти Бейкир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение по докладната. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

 Сали Назиф – общински съветник. 

 Искам да отбележа, че е лоша практика да се отдават под наем автоспирките по 

населени места, а децата да няма къде да чакат училищните автобуси. Държавата е 

уредила въпроса с извозването на учениците, но не навсякадей има осигурени места, 

където децата да изчакат училищните автобуси. 

 

Бейти Бейкир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Помещенията от автоспирка в с.Райнино се отдадоха под наем след проведен публичен 

търг с явно наддаване на 06.11.2018год. и беше сключен договор за наем №345 от 

14.11.2018год. Наемателката Нурджихан Февзи Ефраим със свое заявление от 

23.01.2019год. изяви желание за прекратяване на договора за наем, считано от 

01.02.2019год. 

 Вашата съпруга е била наемател на помещенията за периода 2018г- до 2019г. 

господин  Хюсеинов и тя по нейно желание прекратява договора с общината. Смятам, че 

това помещение за децата  е достатъчно. 
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Бейти Бейкир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Колеги предлагам да преминем към гласуване, което е поименно. 

Заповядайте. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ   Въздържал се П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР   Въздържал се П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД   Въздържал се П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР   Въздържал се П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против  П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ   Въздържал се П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ   Въздържал се П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ   Въздържал се П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА   Въздържал се П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ   Въздържал се П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 16 1 9 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№12 

 

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 отдадат под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване помещения от автоспирка с.Райнино 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 бъде отдаден под наем  част от недвижим имот частна - 

общинска собственост, представляващ две помещения от автоспирка с площ – 35,40 

(тридесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, находящ се в с. Райнино, община Исперих. 

Помещенията са в едноетажна масивна сграда №61875.33.738.1 с начин на 

предназначение  сграда на транспорта /автоспирка/, построена в поземлен имот № 

61875.33.738 с адрес с.Райнино, ул. «Ал. Стамболийски» № 55, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6779 от 14.01.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

 

         II. Помещенията да се ползват като магазин за продажба на хранителни и 

промишлени стоки. 

 

         III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,80 (седемдесет 

лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Тарифата 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  и стъпка за 

наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

 

         IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС. 

 

         V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.       

 

          VІ. 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Подайва, община Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Фикри Шукри – 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 чрез публичен търг с явно наддаване да се отдадат под наем четири 

имота, находящи се в с.Подайва, община Исперих за които има постъпило заявление в 

общинската администрация.   

  Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме 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 незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  Х (римско десет) в квартал 52 (петдесет 

и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин двадесет и 

четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 24 по регулационния план на селото, 

одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-ПР със 

Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – ул. 

„Волга“;   изток – УПИ ХI; юг – УПИ  ХV и запад – УПИ V-468 и УПИ IV-467, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 4760 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.03.2011год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

 

 2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  ХI (римско единадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин 

двадесет и четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 26 по регулационния план на 

селото, одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-

ПР със Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север 

– ул. „Волга“;   изток – УПИ ХII; юг – УПИ  ХV и запад – УПИ Х, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 4761 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

22.03.2011год.  
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2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

 

  3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  ХII (римско дванадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин 

двадесет и четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 28 по регулационния план на 

селото, одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-

ПР със Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север 

– ул. „Волга“;   изток – УПИ ХIII; юг – УПИ  ХIV и запад – УПИ ХI, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 4762 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.03.2011год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

 

4.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  ХIII (римско тринадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин 

двадесет и четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 30 по регулационния план на 

селото, одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-

ПР със Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север 

– ул. „Волга“;   изток – извън регулация; юг – УПИ  ХIV и запад – УПИ ХII, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 4763 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.03.2011год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

  

   ІІ.Определя  цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

III.  Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

  

 V. 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. 

  

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Шукри. 

 Кмета на кметство с. Подайва няма възражения. 

 Въпроси, мнения, предложения към вносителя и по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Подайва, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№13 

 

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 незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  Х (римско десет) в квартал 52 (петдесет 

и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин двадесет и 

четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 24 по регулационния план на селото, 

одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-ПР със 

Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – ул. 

„Волга“;   изток – УПИ ХI; юг – УПИ  ХV и запад – УПИ V-468 и УПИ IV-467, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 4760 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.03.2011год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

 

 2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  ХI (римско единадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин 

двадесет и четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 26 по регулационния план на 

селото, одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-

ПР със Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север 

– ул. „Волга“;   изток – УПИ ХII; юг – УПИ  ХV и запад – УПИ Х, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 4761 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

22.03.2011год.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

 

  3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  ХII (римско дванадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин 

двадесет и четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 28 по регулационния план на 

селото, одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-

ПР със Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север 

– ул. „Волга“;   изток – УПИ ХIII; юг – УПИ  ХIV и запад – УПИ ХI, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 4762 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.03.2011год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

 

4.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  ХIII (римско тринадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 524 (петстотин 
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двадесет и четири) кв.м с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ № 30 по регулационния план на 

селото, одобрена със Заповед 453/1982 год. на кмета на община Исперих и изменен ПУП-

ПР със Заповед №398/2010год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север 

– ул. „Волга“;   изток – извън регулация; юг – УПИ  ХIV и запад – УПИ ХII, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 4763 от 29.12.2010 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 22.03.2011год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 23,60 (двадесет и три лева и шестдесет 

стотинки). 

  

   ІІ.Определя  цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

III.  Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

  

 V. 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 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2019-2020год. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило писмо с вх. № К-4768/14.11.2019г. 

от Директора на ОД „Земеделие” Разград, с което се отправя искане до Кмета на община 

Исперих, за предоставяне за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, 

участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата по населени места в 

община Исперих – полски пътища, с площ подробно описани в приложения – списъци 

издадени от Директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по цена в 

размер на средното годишно  рентно плащане за съответното землище.   

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Директорът на областна дирекция „Земеделие” 

отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имоти – полски пътища включени 

в заповедта по ал. 4, по цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за 

землището. 

Кметът се произнася след Решение на Общинския съвет. Когато в едномесечен срок 

от искането общински съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 

цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. 

Въз основа на заповедта в едномесечен срок от издаването и, ползвателите внасят 

сумите по банкова сметка на общината.  
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Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно 

ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на 

масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от директора 

на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих за 

селскостопанската 2019/2020 година, както следва: 

№ Населено място Площ/дка Ср.рентна 
цена лв/дка 

Общо 
задължение/лв. 

1. с.Бърдоква 7,669 62 475,48 

2. с.Белинци 1,411 49 69,14 

3. с.Вазово 69,259 59 4086,28 

4. с.Голям Поровец 81,635 54 4408,29 

5. с.Делчево 20,256 29 587,42 

6. с.Драгомъж 29,485 60 1769,1 

7. с.Лудогорци 14,707 56 823,6 

8. гр.Исперих 146,728 63 9243,86 

9. с.Йонково 78,445 59 4628,25 

10. с.Китанчево 96,837 69 6681,75 

11. с.Конево 59,08 59 3485,72 

12. с.Лъвино 41,19 59 2430,21 

13. с.Малък Поровец 122,31 54 6604,74 

14. с.Райнино 51,031 61 3221,9 

15. с.Свещари 38,749 47 1821,2 

16. с.Старо Селище 57,186 61 3488,35 

17. с.Тодорово 19,404 60 1164,24 

18. с.Яким Груево 32,476 52 1688,75 

  967,858  56 569,28 
 

 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно 

плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол на №1 от 24.01.2019г. на 

Областна дирекция „Земеделие“ Разград. 

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори 

след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по 

т.I и т.II от настоящето Решение в законово определения срок. 

 

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. 
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 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Шукри. 

 За протокола да бъде отбелязано, че в залата зае местото си общинския 

съветник Айдън Хюсеин и броя на присъстващите общински съветници в настоящия 

момен е 27. 

 

 Въпроси, мнения, предложения към вносителя и по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

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

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 

стопанската 2019-2020год. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  
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        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно 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 27 27 0 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№14 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно 

ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на 

масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден  от директора 

на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих за 

селскостопанската 2019/2020 година, както следва: 

№ Населено място Площ/дка Ср.рентна 
цена лв/дка 

Общо 
задължение/лв. 

1. с.Бърдоква 7,669 62 475,48 

2. с.Белинци 1,411 49 69,14 

3. с.Вазово 69,259 59 4086,28 

4. с.Голям Поровец 81,635 54 4408,29 

5. с.Делчево 20,256 29 587,42 

6. с.Драгомъж 29,485 60 1769,1 

7. с.Лудогорци 14,707 56 823,6 

8. гр.Исперих 146,728 63 9243,86 

9. с.Йонково 78,445 59 4628,25 

10. с.Китанчево 96,837 69 6681,75 

11. с.Конево 59,08 59 3485,72 

12. с.Лъвино 41,19 59 2430,21 

13. с.Малък Поровец 122,31 54 6604,74 

14. с.Райнино 51,031 61 3221,9 

15. с.Свещари 38,749 47 1821,2 

16. с.Старо Селище 57,186 61 3488,35 

17. с.Тодорово 19,404 60 1164,24 

18. с.Яким Груево 32,476 52 1688,75 

  967,858  56 569,28 
 

 

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно 
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плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол на №1 от 24.01.2019г. на 

Областна дирекция „Земеделие“ Разград. 

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори 

след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по 

т.I и т.II от настоящето Решение в законово определения срок. 

 

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. 

  

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2019 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2019 г. и  максималните 

размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2019 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми ожбщински съветници, 

С Решение № 623 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2019 г., актуализиран с Решение № 

714 от 01.08.2019 г. 

 

Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в 

стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих е 

необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за капиталови 

разходи на община Исперих за 2019 година, както следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

Нови обекти: 

- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих” - компютри и хардуер  (II.3.3.1). Във връзка с 

изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 

„НОИР” до края на годината е предвидено закупуване на компютри и хардуер на 

стойност 9 147 лв. Планираните средства са за сметка оперативната програма.  

- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих” - стопански инвентар  (II.3.3.2). Във връзка с 

изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 

„НОИР” до края на годината е предвидено закупуване на стопански инвентар на 

стойност 7 953 лв. Планираните средства са за сметка оперативната програма.  

- Обект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с 
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увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в 

прилежащото дворно пространство” - спортна площадка” (II.4.1.1) по проект 

BG16RFOP001-5.001-0021-C01 по ОП „РР”. След  приключване на дейностите по 

проекта и извършените разходи във връзка е необходимо включване на обекта в 

инвестиционната програма на община Исперих. Стойността на капиталовите 

вложени по проекта възлизат на 30 888 лв. Планираните средства са за сметка 

оперативната програма. 

- Обект „Патронажни грижи за независим и достоен живот" - транспортни 

средства” (II.4.2.1) по проект BG05M9OP001-2.040-0028 по ОП „РЧР”. По проекта 

бяха закупени транспортни средства на стойност 50 000 лв. Необходимо е 

включване на обекта в инвестиционната програма на община Исперих. Планираните 

средства са за сметка оперативната програма. 

- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих” - оборудване” (II.4.3.2) по проект BG05M9OP001-

2.018-0024-C01 по ОП „РЧР”. По проекта беше закупено оборудване на стойност 6 

864 лв. Необходимо е включване на обекта в инвестиционната програма на община 

Исперих. Планираните средства са за сметка оперативната програма. 

- Обект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих” – транспортни средства” (II.4.3.3) по проект 

BG05M9OP001-2.018-0024-C01 по ОП „РЧР”. По проекта бяха закупени 

транспортни средства на стойност 14 688 лв. Необходимо е включване на обекта в 

инвестиционната програма на община Исперих. Планираните средства са за сметка 

оперативната програма. 

- Обект „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и 

оборудване на читалище "Съзнание-1891", Исперих” - оборудване (II.6.3.1) по 

проект 17/07/2/0/00640 по ПРСР. По проекта е закупено оборудване на стойност 26 

195 лв. Необходимо е включване на обекта в инвестиционната програма на община 

Исперих. Планираните средства са за сметка оперативната програма. 

 

Актуализирани обекти: 

- Обект „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски”, гр. Исперих - Трети 

етап паркинг” (I.1.1.1). След окончателно изпълнение на строително-монтажните 

работи и строителен надзор планираната стойност на обекта се намалява от 19 099 

лв. на 19 068 лв. Икономията от 31 лв. е пренасочена към обект „Компютри” 

(II.1.1.2). Средствата са от преходния остатък от целевата субсидия за капиталови 

вложения от Републиканския бюджет за 2018;  

- Обект „Компютри” (II.1.1.2). Увеличава се планираната стойност на обекта с 31 

лв., които са пренасочени от Обект „Рехабилитация на ул. „Александър 

Стамболийски”, гр. Исперих - Трети етап паркинг” (I.1.1.1).  Предвидените средства 

за обекта са както следва: от собствения бюджет на община Исперих в размер на 342 

лв.,  от преходния остатък от целевата субсидия за капиталови вложения от 

Републиканския бюджет за 2018 в размер на 31 лв. и от целевата субсидия за 

капиталови вложения от Републиканския бюджет за 2019 г. в размер на 1 396 лв.; 

- Обект „Компютри и хардуер” (II.2.2.1). Увеличава се планираната стойност на 

обекта с 259 лв.  Допълнителните средства са необходими за закупуване на 

мултифункционално устройство за нуждите на Общински съвет по сигурност във 

връзка с изпълнение на указанията по отбранително-мобилизационна подготовка. 

Средствата са от собствения бюджет на община Исперих; 

- Обект „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и 

оборудване на читалище "Съзнание-1891", Исперих” по проект 17/07/2/0/00640 

(I.2.1.1) по ПРСР. След  приключване на дейностите по проекта и извършените 

разходи във връзка с това стойността на обекта е увеличена с 5 738 лв.  
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- Обект „Климатици” (II.5.1.1). Увеличава се планираната стойност на обекта с 

250 лв. Допълнителните средства са необходими във връзка с увеличаване на 

предвидените бройки климатични системи. Средствата са от собствения бюджет на 

община Исперих и са осигурени за сметка намаление на стойността на обект „ПУП - 

Промишлена зона – Исперих” (III.1.1.2).; 

- Обект „ПУП - Промишлена зона – Исперих” (III.1.1.2). Намалява се 

планираната стойност на обекта с 250 лв. Редуцираните от обекта средства са 

пренасочени oбект „Климатици” (II.5.1.1). Средствата са от собствения бюджет на 

община Исперих. 

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са 

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

разходи възлиза на – 3 492 765 лв.  

С Решение № 623 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Исперих са приети 

максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета 

на община Исперих за 2019 г., актуализирани с  Решение № 714 от 01.08.2019г.  

С оглед унифицирането и привеждането на практиката по отчитането на показателя 

„нови задължения за разходи“ в съответствие с изискванията на Закона за публичните 

финанси се конкретизира, че от 2019 г. в изпълнението на този показател следва да се 

отразяват и съответните суми от ангажимента, които се реализират като авансови 

плащания, тъй като тези плащания също представляват договорно задължение, 

независимо от това, кога ще бъдат извършени. В тази връзка при извършването на такива 

плащания, съответното счетоводно записване по сметка 4020 за тези плащания следва да 

се съпроводи и със съответните задбалансови записвания. С оглед на това е необходимо 

увеличението на показателя „нови задължения за разходи” по бюджета (без Фонд работна 

заплата) със 640 237 лв. 

Във връзка с предстоящо приключване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка за въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих, 

чрез закупуване на специализирани камиони и контейнери за битови отпадъци и 

последващо сключване на договор в рамките на 2019 г. е необходимо увеличаване на 

показателите „нови задължения за разходи” и „поети ангажименти за разходи”  бюджета с 

1 200 000 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г., чл. 94, ал. 3, т. 

1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински 

съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 492 765 лв.  

 

2. Намалява плана на разходите в дейност държавна отговорност „Отбранително-

мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощност” при първостепенен 

разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали” с 259 лв. 

 

3. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ), 

които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от 6 131 418 лв. на 7 971 655 лв. 
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4. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да 

бъдат поети през 2019 г. от 5 647 801 лв. на 6 847 801  лв. 

 

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

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Шукри. 

 Въпроси, мнения, предложения към вносителя и по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

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

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2019 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2019 г. и  максималните 

размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2019 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За   П  

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 
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25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно 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 27 27 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№15 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г., чл. 94, ал. 3, т. 

1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински 

съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 492 765 лв.  

 

2. Намалява плана на разходите в дейност държавна отговорност „Отбранително-

мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощност” при първостепенен 

разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали” с 259 лв. 

 

3. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ), 

които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от 6 131 418 лв. на 7 971 655 лв. 

 

4. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да 

бъдат поети през 2019 г. от 5 647 801 лв. на 6 847 801  лв. 

 

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

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ  

                
№ 

п

о 

ре

д 

Наименование на 

функциите, дейностите и 

обектите  

§§ §§ Общо 

разходи за 

КВ 

в това число 

от РБ  Преходен 

остатък от 

РБ 

собствени 

бюджетни 

средства 

сметки за 

средства на 

ЕС 

Други 

източници,  

в т.ч. 

съфинансир

ане 

БИ

ЛО 

СТ

АВ

А 

БИЛ

О 

СТА

ВА 

БИЛ

О 

СТА

ВА 

БИЛ

О 

СТА

ВА 

БИЛ

О 

СТА

ВА 

БИЛ

О 

СТА

ВА 

БИЛ

О 

СТА

ВА 

І. Основен ремонт ДМА 51-

00 

51-

00 

      1 

716 

615 

лв  

        1 

722 

322 

лв  

         

327 

780 

лв  

         

327 

780 

лв  

      1 

079 

889 

лв  

      1 

079 

858 

лв  

         

127 

254 

лв  

         

127 

254 

лв  

         

181 

692 

лв  

         

187 

430 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 функция "Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

51-

00 

51-

00 

      1 

501 

225 

лв  

        1 

501 

194 

лв  

         

327 

780 

лв  

         

327 

780 

лв  

      1 

079 

889 

лв  

      1 

079 

858 

лв  

           

93 

556 

лв  

           

93 

556 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1.

1 

дейност "Изграждане, 

ремонт и поддържане на 

уличната мрежа" 

51-

00 

51-

00 

      1 

501 

225 

лв  

       1 

501 

194 

лв  

        

327 

780 

лв  

        

327 

780 

лв  

      1 

079 

889 

лв  

      1 

079 

858 

лв  

          

93 

556 

лв  

          

93 

556 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1.

1.

1 

Рехабилитация на ул. 

"Александър Стамболийски", 

гр. Исперих - Първи етап 

улични настилки 

51-

00 

51-

00 

             

3 789 

лв  

               

3 789 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

3 789 

лв  

             

3 789 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

1.

1.

2 

Рехабилитация на ул. 

"Ахинора" от ОК287 до 

ОК528, гр. Исперих - Първи 

етап улични настилки 

51-

00 

51-

00 

             

2 933 

лв  

               

2 933 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

2 933 

лв  

             

2 933 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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1.

1.

3 

Рехабилитация на ул. 

"Александър Стамболийски", 

гр. Исперих - Трети етап 

паркинг 

51-

00 

51-

00 

           

19 

099 

лв  

             

19 

068 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

19 

099 

лв  

           

19 

068 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

1.

1.

4 

Ремонт и рехабилитация на 

улици в гр. Исперих - ул. „6-

ти септември” – I етап, ул. 

„Димитър Полянов” – I етап“ 

и ул. "Стефан Караджа"; - по 

ПМС № 165/2018 г. 

51-

00 

51-

00 

       1 

074 

174 

лв  

        1 

074 

174 

лв  

           

20 

106 

лв  

           

20 

106 

лв  

       1 

054 

068 

лв  

       1 

054 

068 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

1.

1.

5 

Рехабилитация на уличната 

мрежа на гр. Исперих - 

подобект ул. "Васил Левски" 

- I етап(улични настилки от 

ул. "Хан Аспарух" до ул. 

"Арда") 

51-

00 

51-

00 

         

307 

674 

лв  

           

307 

674 

лв  

         

307 

674 

лв  

         

307 

674 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

1.

1.

6 

Основен ремонт на улици в 

град Исперих - технически 

инвестиционни проекти 

51-

00 

51-

00 

           

93 

556 

лв  

             

93 

556 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

93 

556 

лв  

           

93 

556 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

2 функция "Почивно дело, 

култура, религиозни 

дейности" 

51-

00 

51-

00 

         

205 

790 

лв  

           

211 

528 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

24 

098 

лв  

           

24 

098 

лв  

         

181 

692 

лв  

         

187 

430 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

2.

1 

дейност "Читалища"  51-

00 

51-

00 

        

205 

790 

лв  

          

211 

528 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

24 

098 

лв  

          

24 

098 

лв  

        

181 

692 

лв  

        

187 

430 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

2.

1.

1 

Запазване на духовния и 

културен живот на 

населението, чрез ремонт и 

оборудване на читалище 

"Съзнание-1891", Исперих 

51-

00 

51-

00 

         

205 

790 

лв  

           

211 

528 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

24 

098 

лв  

           

24 

098 

лв  

         

181 

692 

лв  

         

187 

430 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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Проект 17/07/2/0/00640 

3 функция "Икономически 

дейности и услуги" 

51-

00 

51-

00 

            

9 600 

лв  

              

9 600 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

9 600 

лв  

            

9 600 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

3.

1 

дейност "Общински пазари 

и тържища "  

51-

00 

51-

00 

            

9 600 

лв  

              

9 600 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

9 600 

лв  

            

9 600 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

3.

1.

1 

"Преустройство и реновиране 

на покрит пазар и 

административна сграда към 

него в УПИ I, кв. 193 в гр. 

Исперих" 

51-

00 

51-

00 

             

9 600 

лв  

               

9 600 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

9 600 

лв  

             

9 600 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

ІІ Придобиване на ДМА 52-

00 

52-

00 

      1 

320 

364 

лв  

        1 

466 

639 

лв  

            

1 396 

лв  

            

1 396 

лв  

                   

- лв  

                 

31 лв  

         

106 

669 

лв  

         

107 

178 

лв  

                   

- лв  

         

145 

735 

лв  

      1 

212 

299 

лв  

      1 

212 

299 

лв  

1 функция "Общи държавни 

служби" 

52-

00 

52-

00 

           

51 

396 

лв  

            

51 

427 

лв  

            

1 396 

лв  

            

1 396 

лв  

                   

- лв  

                 

31 лв  

           

50 

000 

лв  

           

50 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1.

1 

дейност "Общинска 

администрация"  

52-

00 

52-

00 

          

51 

396 

лв  

            

51 

427 

лв  

            

1 396 

лв  

            

1 396 

лв  

                   

- лв  

                

31 лв  

          

50 

000 

лв  

          

50 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1.

1.

1 

Лек автомобил 52-

04 

52-

04 

           

49 

658 

лв  

             

49 

658 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

49 

658 

лв  

           

49 

658 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

1.

1.

2 

Компютри 52-

01 

52-

01 

             

1 738 

лв  

               

1 769 

лв  

             

1 396 

лв  

             

1 396 

лв  

                    

- лв  

                 

31 лв  

                

342 

лв  

                

342 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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2 функция"Отбрана и 

сигурност" 

52-

00 

52-

00 

            

8 929 

лв  

              

9 188 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

8 929 

лв  

            

9 188 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

2.

1 

дейност "Други дейности 

по вътрешната сигурност"  

52-

00 

52-

00 

            

6 929 

лв  

              

6 929 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

6 929 

лв  

            

6 929 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

2.

1.

1 

Компютри и хардуер 52-

01 

52-

01 

             

6 929 

лв  

               

6 929 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

6 929 

лв  

             

6 929 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

2.

2 

дейност "Отбранително-

мобилизационна 

подготовка, поддържане на 

запаси и мощност" 

52-

00 

52-

00 

            

2 000 

лв  

              

2 259 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

2 000 

лв  

            

2 259 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

2.

2.

1 

Компютри и хардуер 52-

01 

52-

01 

             

2 000 

лв  

               

2 259 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

2 000 

лв  

             

2 259 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

3 функция"Образование" 52-

00 

52-

00 

            

7 375 

лв  

            

24 

475 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

17 

100 

лв  

            

7 375 

лв  

            

7 375 

лв  

3.

2 

дейност  "Целодневни 

детски градини и обединени 

детски заведения" 

52-

00 

52-

00 

            

7 375 

лв  

              

7 375 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

7 375 

лв  

            

7 375 

лв  

3.

2.

1 

Детска площадка - ДГ 

"Радост", с. Подайва - 

ПУДООС 

52-

06 

52-

06 

             

2 443 

лв  

               

2 443 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

2 443 

лв  

             

2 443 

лв  

3.

2.

2 

Детска площадка - ДГ 

"Щастливо детство", с. 

Китанчево - ПУДООС 

52-

06 

52-

06 

             

4 932 

лв  

               

4 932 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

4 932 

лв  

             

4 932 

лв  

3.

3 

дейност  "Други дейности 

по образованието" 

  52-

00 

                   

- лв  

            

17 

100 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

17 

100 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  



 46 

3.

3.

1 

„Социално-икономическа и 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих” - компютри 

и хардуер 

Проект BG05M9OP001-2.018-

0024-2014BG05M2OP001-

C01 

  52-

01 

                    

- лв  

               

9 147 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

9 147 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

3.

3.

2 

„Социално-икономическа и 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих” - стопански 

инвентар 

Проект BG05M9OP001-2.018-

0024-2014BG05M2OP001-

C01 

  52-

05 

                    

- лв  

               

7 953 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

7 953 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

4 Функция "Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи" 

52-

00 

52-

00 

            

6 840 

лв  

           

109 

280 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

6 840 

лв  

            

6 840 

лв  

                   

- лв  

         

102 

440 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

4.

1 

дейност  "Дневни центрове 

за лица с увреждания" 

  52-

00 

                   

- лв  

            

30 

888 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

30 

888 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

4.

1.

1 

„Обзавеждане и оборудване 

на съществуващ Дневен 

център за деца с 

увреждания в гр. Исперих и 

обособяване на детска и 

спортна площадка в 

прилежащото дворно 

пространство” - спортна 

площадка 

  52-

06 

                    

- лв  

             

30 

888 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

30 

888 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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Проект BG16RFOP001-5.001-

0021-C01 

4.

2 

дейност  "Социален 

асистент" 

  52-

00 

                   

- лв  

            

50 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

50 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

4.

2.

1 

„Патронажни грижи за 

независим и достоен живот"  

- транспортни средства 

Проект BG05M9OP001-2.040-

0028 

  52-

04 

                    

- лв  

             

50 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

50 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

4.

3 

дейност "Други служби и 

дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и 

заетостта"  

52-

00 

52-

00 

            

6 840 

лв  

            

28 

392 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

6 840 

лв  

            

6 840 

лв  

                   

- лв  

          

21 

552 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

4.

3.

1 

"Изграждане на общностен 

център в УПИ XVI, кв. 35 в 

гр. Исперих" 

52-

06 

52-

06 

             

6 840 

лв  

               

6 840 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

6 840 

лв  

             

6 840 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

4.

3.

2 

„Социално-икономическа и 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих” - 

оборудване 

Проект BG05M9OP001-2.018-

0024-C01 

  52-

03 

                    

- лв  

               

6 864 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

6 864 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

4.

3.

3 

„Социално-икономическа и 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих” - 

транспортни средства 

Проект BG05M9OP001-2.018-

  52-

04 

                    

- лв  

             

14 

688 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

14 

688 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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0024-C01 

5 функция"Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство и 

опазване на околната 

среда" 

52-

00 

52-

00 

      1 

226 

324 

лв  

        1 

226 

574 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

21 

400 

лв  

           

21 

650 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

      1 

204 

924 

лв  

      1 

204 

924 

лв  

5.

1 

дейност "Други дейности 

по жилищното 

строителство, 

благоустройството и 

регионалното развитие" 

52-

00 

52-

00 

          

26 

324 

лв  

            

26 

574 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

21 

400 

лв  

          

21 

650 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

4 924 

лв  

            

4 924 

лв  

5.

1.

1 

Климатици 52-

03 

52-

03 

             

7 000 

лв  

               

7 250 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

7 000 

лв  

             

7 250 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

5.

1.

2 

Актуализация на технически 

и работни проекти по обект 

"Развитие на туристическа и 

дребномащабна техническа 

инфраструктура в ИАР 

"Сборяново" 

52-

06 

52-

06 

           

14 

400 

лв  

             

14 

400 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

14 

400 

лв  

           

14 

400 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

5.

1.

3 

Еко-кът, с. Малко Йонково - 

ПУДООС 

52-

06 

52-

06 

             

4 924 

лв  

               

4 924 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

4 924 

лв  

             

4 924 

лв  

5.

2 

дейност "Чистота" 52-

00 

52-

00 

      1 

200 

000 

лв  

       1 

200 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

      1 

200 

000 

лв  

      1 

200 

000 

лв  

5.

2.

1 

Въвеждане на система за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване в община 

52-

03 

52-

03 

         

600 

000 

           

600 

000 

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

         

600 

000 

         

600 

000 
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Исперих-контейнери за 

битови отпадъци 

лв  лв  лв  лв  

5.

2.

2 

Въвеждане на система за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване в община 

Исперих-специализирани 

камиони 

52-

04 

52-

04 

         

600 

000 

лв  

           

600 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

         

600 

000 

лв  

         

600 

000 

лв  

6 функция "Почивно дело, 

култура, религиозни 

дейности" 

52-

00 

52-

00 

           

19 

500 

лв  

            

45 

695 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

19 

500 

лв  

           

19 

500 

лв  

                   

- лв  

           

26 

195 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

6.

1 

дейност "Дейности по 

почивното дело и социалния 

отдих"  

52-

00 

52-

00 

            

3 360 

лв  

              

3 360 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

3 360 

лв  

            

3 360 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

6.

1.

1 

Изграждане на зона за отдих 

и спорт в УПИ I, кв. 44 в гр. 

Исперих" 

52-

06 

52-

06 

             

3 360 

лв  

               

3 360 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

3 360 

лв  

             

3 360 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

6.

2 

дейност "Спорт за всички"  52-

00 

52-

00 

          

15 

240 

лв  

            

15 

240 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

15 

240 

лв  

          

15 

240 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

6.

2.

1 

Изграждане и възстановяване 

на зона за спорт в УПИ IV, 

кв. 138 в гр. Исперих" 

52-

06 

52-

06 

           

15 

240 

лв  

             

15 

240 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

15 

240 

лв  

           

15 

240 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

6.

3 

дейност "Читалища"    52-

00 

                   

- лв  

            

26 

195 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

26 

195 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

6.

3.

1 

Запазване на духовния и 

културен живот на 

населението, чрез ремонт и 

оборудване на читалище 

  52-

03 

                    

- лв  

             

26 

195 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

26 

195 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  



 50 

"Съзнание-1891", Исперих 

Проект 17/07/2/0/00640 - 

Оборудване 

6.

4 

дейност "Други дейности 

по културата" 

52-

00 

52-

00 

               

900 

лв  

                

900 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

               

900 

лв  

               

900 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

6.

4.

1 

Видеокамера 52-

05 

52-

05 

                

900 

лв  

                 

900 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                

900 

лв  

                

900 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

IІ

І 

Придобиване на НДА 53-

00 

53-

00 

         

116 

342 

лв  

           

116 

092 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

53 

720 

лв  

           

53 

470 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

62 

622 

лв  

           

62 

622 

лв  

1 функция"Общи държавни 

служби" 

53-

00 

53-

00 

         

116 

342 

лв  

           

116 

092 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

53 

720 

лв  

           

53 

470 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

62 

622 

лв  

           

62 

622 

лв  

1.

1 

дейност "Общинска 

администрация"  

53-

00 

53-

00 

        

116 

342 

лв  

          

116 

092 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

53 

720 

лв  

          

53 

470 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

          

62 

622 

лв  

          

62 

622 

лв  

1.

1.

1 

Изработване на Общ 

устройствен план на община 

Исперих 

53-

09 

53-

09 

           

96 

342 

лв  

             

96 

342 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

33 

720 

лв  

           

33 

720 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

62 

622 

лв  

           

62 

622 

лв  

1.

1.

2 

ПУП - Промишлена зона - 

Исперих 

53-

09 

53-

09 

           

10 

000 

лв  

               

9 750 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

10 

000 

лв  

             

9 750 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

1.

1.

3 

ПУП  на общински имоти 53-

09 

53-

09 

           

10 

000 

лв  

             

10 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

10 

000 

лв  

           

10 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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I

V 

Капиталови трансфери 55-

00 

55-

00 

         

113 

000 

лв  

           

113 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

         

113 

000 

лв  

         

113 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 функция "Здравеопазване" 55-

00 

55-

00 

         

113 

000 

лв  

           

113 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

         

113 

000 

лв  

         

113 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1.

1 

дейност "Многопрофилни 

болници за активно лечение 

" 

55-

00 

55-

00 

        

113 

000 

лв  

          

113 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

        

113 

000 

лв  

        

113 

000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1.

1.

1 

Капиталов трансфер за 

МБАЛ-Исперих ЕООД 

55-

01 

55-

01 

         

113 

000 

лв  

           

113 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

         

113 

000 

лв  

         

113 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ОБЩО РАЗХОДИ ЗА КВ 

(І+ІІ+ІІІ+IV) 

          3 

266 

321 

лв  

        3 

418 

053 

лв  

         

329 

176 

лв  

         

329 

176 

лв  

      1 

079 

889 

лв  

      1 

079 

889 

лв  

         

400 

643 

лв  

         

400 

902 

лв  

         

181 

692 

лв  

         

333 

165 

лв  

      1 

274 

921 

лв  

      1 

274 

921 

лв  

  Исторически музей                

16 

900 

лв  

            

16 

900 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

16 

900 

лв  

           

16 

900 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Климатичен шкаф -  

Тракийска царска гробница 

52-

03 

52-

03 

           

10 

000 

лв  

             

10 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

10 

000 

лв  

           

10 

000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

2 Генератор /Агрегат/ - 

Тракийска царска гробница 

52-

03 

52-

03 

             

3 000 

лв  

               

3 000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

3 000 

лв  

             

3 000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

3 Металотърсач 52-

03 

52-

03 

             

3 000 

               

3 000 

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

3 000 

             

3 000 

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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лв  лв  лв  лв  

4 Програмни продукти и 

лицензи 

53-

01 

53-

01 

                

900 

лв  

                 

900 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                

900 

лв  

                

900 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  Комплекс "Лудогорие"                 

4 000 

лв  

              

4 000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

4 000 

лв  

            

4 000 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Оборудване и съоръжения 52-

03 

52-

03 

             

4 000 

лв  

               

4 000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

4 000 

лв  

             

4 000 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ОУ "Христо Ботев", 

Лудогорци 

                

9 556 

лв  

              

9 556 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

9 556 

лв  

            

9 556 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Компютри и хардуер 

(Изграждане на безжична 

(тип WiFi) мрежа) 

52-

01 

52-

01 

             

9 556 

лв  

               

9 556 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

9 556 

лв  

             

9 556 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ОУ "Отец Паисий", 

Подайва 

                

3 397 

лв  

              

3 397 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

3 397 

лв  

            

3 397 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Стопански инвентар 52-

05 

52-

05 

             

3 397 

лв  

               

3 397 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

3 397 

лв  

             

3 397 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ПГСС "Хан Аспарух", 

Исперих 

               

20 

422 

лв  

            

20 

422 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

           

20 

422 

лв  

           

20 

422 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Оборудване и съоръжения 52-

03 

52-

03 

           

20 

422 

лв  

             

20 

422 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

           

20 

422 

лв  

           

20 

422 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  
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  ОУ "Христо Ботев", 

Китанчево 

                

8 050 

лв  

              

8 050 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

8 050 

лв  

            

8 050 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Компютри и хардуер 

(Изграждане на безжична 

(тип WiFi) мрежа) 

52-

01 

52-

01 

             

8 050 

лв  

               

8 050 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

8 050 

лв  

             

8 050 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ОУ "Васил Левски", 

Тодорово 

                

8 050 

лв  

              

8 050 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

8 050 

лв  

            

8 050 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Компютри и хардуер 

(Изграждане на безжична 

(тип WiFi) мрежа) 

52-

01 

52-

01 

             

8 050 

лв  

               

8 050 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

8 050 

лв  

             

8 050 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ОУ "Христо Ботев", 

Исперих 

                

4 337 

лв  

              

4 337 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

            

4 337 

лв  

            

4 337 

лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

                   

- лв  

1 Стопански инвентар 52-

05 

52-

05 

             

4 337 

лв  

               

4 337 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

             

4 337 

лв  

             

4 337 

лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

                    

- лв  

  ОБЩО КВ:           3 

341 

033 

лв  

        3 

492 

765 

лв  

         

329 

176 

лв  

         

329 

176 

лв  

      1 

105 

545 

лв  

      1 

105 

545 

лв  

         

449 

699 

лв  

         

449 

958 

лв  

         

181 

692 

лв  

         

333 

165 

лв  

      1 

274 

921 

лв  

      1 

274 

921 

лв  
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих на 19.12.2019г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В Община Исперих е постъпило писмо от Областния управител на област Разград  с 

вх.№К-4841/18.11.2019г. за свикване, съответно участие на/в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 19.12.2019г.  

Извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих 

на 19.12.2019г., ще се проведе в съответствие с предложения дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер  на вноскта на държавата в 

бюджета за 2020г. , на основание чл.20, ал.3 от Правилник за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

2. Други. 

 

С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на 

Община Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията. 

Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в 

Асоциацията по ВиК е кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет 

определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на Общината на 

заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен 

от Общинския съвет. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава инж. Белгин Шукри - Кмет на Община Исперих, а при невъзможност 

той да участва – Нехире Бекир Юмер  заместник кмет при Община Исперих, за 

представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния 

ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на 19.12.2019г., както следва: 

1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, ал.3 

от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих, приемат решение препоръчителният размер на вноската на държавата 

в бюджета за 2020г. да е в размер на 8 480.89 лв. /осем хиляди четиристотин и 

осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ – да гласува  „ЗА“. 
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2. При включване на допълнителни  въпроси за обсъждане в дневния ред, 

упълномощеното лице следва да гласува и/или поставя такива, като съобрази на 

първо място интересите на Община Исперих и в никакъв случай не накърнява 

последните.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Шукри. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Няма. 

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

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 Редовно заседание на 02.12.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр.Исперих на 19.12.2019г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За   П  

 2. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК За    П  

 3. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 5. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 8. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 9. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

10. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

11 ЕМИН ШАБАН ЕМИН       

12. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П 

13. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

15. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

16. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

17. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

18. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

19. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

20. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

21. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

22. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  
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        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно 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 27 27 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№16 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава инж. Белгин Шукри - Кмет на Община Исперих, а при невъзможност 

той да участва – Нехире Бекир Юмер  заместник кмет при Община Исперих, за 

представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния 

ред на предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на 19.12.2019г., както следва: 

1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, ал.3 

от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих, приемат решение препоръчителният размер на вноската на 

държавата в бюджета за 2020г. да е в размер на 8 480.89 лв. /осем хиляди 

четиристотин и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ – да гласува  

„ЗА“. 

2. При включване на допълнителни  въпроси за обсъждане в дневния ред, 

упълномощеното лице следва да гласува и/или поставя такива, като съобрази на 

първо място интересите на Община Исперих и в никакъв случай не накърнява 

последните.  

 

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

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

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред. 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от днешното редовно заседание. 
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 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. 

 Разни. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Желаещи да вземат отношение по тази последна точка. 

 Заповядайте г-н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – общински съветник. 

 Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми общински съветници, 

 Уважаеми колеги, 

 Искам да Ви съобщя, че след проведен разговор с Министър Анананиев и д-р 

Петър Петров  община Исперих ще разполага с нова линейка в началото или края на месец 

януари, която  е с най-ново оборудване.  

 Искам да благодаря на Министъра на здравеопазването г-н Ананаиев за това, че ще 

ни бъде предоставена тази ринейка, която ще обслужва гражданите в община Исперих. 

Общината не бе включена в списъка, но благодарение на нашите настоявания в петък се 

стигна до споразумение да ни бъде отпусната линейка. 

 Искам също да благодаря на Кмета на общината за примера, който дава пример и 

показа на гражданите в общината, че до работното си място може да се предвиже и пеша, 

а автомобилите да бъдат на паркинга. 

 Благодаря. 

 

 Кмета на община Исперих благодари на г-н Аргилов за съдействието за 

осигуряване на такава придовки в общината. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи има ли да вземат отношение по последната точка от дневния ред. 

 Няма. 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 02.12.2019г. в 18.45 часа. 

 

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 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


