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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 11 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

28.05.2020 година 
 

Днес 28.05.2020 г. от 17.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет 

Исперих.  

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 27 общински 

съветници. Отсъстват общинските  съветници  Бейти Руфад и Фикрет Хамид. На 

редовното    заседание присъстват, Кмета на общината, заместник Кметовете на община 

Исперих г-н Ариф Ахмед и Аксел Кючюк. Поради обявената епидемиологична 

обстановка Кметове на кметства, граждани и общинска администрация не присъстват. 

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

Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред  имате ли? 

Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения  ред  

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП 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 следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 



 

1. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 200 (двеста) броя контейнери 

за разделно събиране на отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно 

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците. 

 

2. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 10135.2517.5049 в гр.Варна, община 

Варна  

 

3.  Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Определяне статута на спортните обекти на територията на  община 

Исперих 

 

4. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от недвижим 

имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. «Родопи» №1, община 

Исперих  

 

5. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот II - 150, квартал 21 в с.Бърдоква и поземлен 

имот № 61875.33.351 в с.Райнино, община Исперих,  област Разград 

  

6. Докладна записка от инж. 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.Голям Поровец и с.Белинци, община 

Исперих. 

 

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

Исперих. 

Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през  2020год. 

  

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

Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, 

касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, и 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – Стопански двор и Одобряване 

на задание 

 

 

 

 



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

Исперих. 
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане 

на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 

10.06.2020г ., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се 

проведе на 24.06.2020 г. от 11:00 часа и определяне на позицията, и мандата по решенията, 

посочени в дневния ред                    

 

10. Разни 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 200 (двеста) броя контейнери 

за разделно събиране на отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно 

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г.,  издадена от Министъра на околната среда и водите, 

обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 26 от 

22.03.2020 г. , определя реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В съответствие с 

чл.64, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), целта на тези отчисления е да се 

намали количеството на депонирания отпадък. 

Съгласно чл.24, ал.1. т.2 от горецитираната наредба: „Натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 20 се разходват от общините чрез техните бюджети за: закупуване на 

съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и 

транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за 

управление на отпадъците”.  

Към 30.04.2020 г. внесените от община Исперих отчисления по чл.64 от ЗУО са в 

размер на 1 915 569,47 лв., от които 900 454,14лв. за обезпечаване делът на община 

Исперих за финансиране на проект ”Проектиране и изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от 

Регионално сдружение за управление на отпадъците /РСУО/   Разград. 

В тази връзка община Исперих възнамерява да ползва 312 000.00 лв. ( триста и 

дванадесет хиляди лева)  от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на 200 

(двеста) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци и един брой нов 

специализиран камион за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. За 

целта община Исперих подготви и изпрати две писма с изх. № К-481/24.03.2020 г. и изх. 

№ 654/09.04.2020 г. до  кметовете на всички общини от област Разград в качеството им на 

членове на общото събрание на Сдружението на общините от регион Разград, до 



областния управител на област Разград и копие до Министерство на околната среда и 

водите с искане за вземане на Решение за ползване на 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет 

хиляди лева)  от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО. 

На свое заседание, проведено на 16.04.2020 г.,  Общото събрание на „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” разгледа входираните от 

Кмета на община Исперих писма и взе Решение № 8 по протокол 3, с което дава съгласие 

Община Исперих да разходва средства в размер на 312 000.00 лв. ( триста и 

дванадесет хиляди лева) от партидата на община Исперих към внесените отчисления по 

реда на чл.64 от ЗУО по банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Русе. 

(Приложение № 1) 

 

Съгласно чл.25, ал.1 и ал.2 от същата Наредба: „За изразходване на събраните 

финансови средства от банковата сметка по чл. 22 кметът на общината, собственик на 

депото или кметът на община, ползвател на депото, подава заявление до директора на 

РИОСВ, в което посочва размера на исканите средства и предназначението им”.  

Към заявлението по ал. 1 се прилагат:  

1. Решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 от ЗУО за 

одобряване изграждането на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците 

и/или други дейности по чл. 24, ал. 1;  

2. Решение на общинския съвет за изграждане на едно или повече съоръжения за 

третиране на отпадъците и/или други дейности по чл. 24, ал. 1.” 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.23, и чл.21. ал.2  от ЗМСМА; чл. 25, ал.2, т.2 и във 

връзка с чл.24, ал.1, т.2 от  Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 от 20.01.2017 г. 

изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), Общински съвет Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие община Исперих да разходва 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет 

хиляди лева) от внесените по  партидата на община Исперих отчисления по реда на чл.64 

от ЗУО по банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Русе, с които да финансира 

доставката на  200 (двеста) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци и един 

брой нов специализиран камион за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на 

отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на 

отпадъците. 

2.Възлага на Кмета на община Исперих да подготви и подпише необходимите 

документи от страна на община Исперих в изпълнение на решението по т.1.  

 

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

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

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  



Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

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

  Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „  Финанси и бюджет“ 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“  проведено на 21.05.2020г. от 14.30 

часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

   

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

  Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“ 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“  проведено на 21.05.2020г. от 

14.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

   

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря на председателите. 

Преминаваме към разглеждане на докладната записка и проекта за решение. 

Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

Заповядайте г-н Димитров 

 

 Даниел Димитров – общински съветгник от политическа партия „ БСП“  

Моето мнение е свързано не по същество с докладната записка, а с приложенията 

които са към нея и трябва да ви кажа, че със задоволство днес когато се подготвях за 

заседанието на Общински съвет Исперих видях едно много добре подготвено юридическо 

становище. От много години насам за пръв път се чувствам удовлетворен. Становището, 

което е приложено от колегите юристи помага на общинските съветници да вникнат в 

същоността на докладната. Обръщам се към Вас г-н Председател изисквайте занапред 

такива становища. Благодаря. 

 

 

 



Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря Ви г-н Димитров. 

Други желаещи да вземат отношение по докладната? 

Няма. 

За протокола да бъде отбелязано, че общинските съветници Бейти Руфад и 

Фикрет Хамид заеха местата си и в залата присъстват всички 29 общински съветника. 

Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

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

Относно: Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 200 (двеста) броя контейнери 

за разделно събиране на отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно 

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците. 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР 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 29 29 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №86 
 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.23, и чл.21. ал.2  от ЗМСМА; чл. 25, ал.2, т.2 и във 

връзка с чл.24, ал.1, т.2 от  Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 от 20.01.2017 г. 

изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), Общински съвет Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Исперих да разходва 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет 

хиляди лева) от внесените по  партидата на община Исперих отчисления по реда на 

чл.64 от ЗУО по банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Русе, с които да 

финансира доставката на  200 (двеста) броя контейнери за разделно събиране на 

отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно сметосъбиране и 

сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската 

система за управление на отпадъците. 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да подготви и подпише необходимите 

документи от страна на община Исперих в изпълнение на решението по т.1.  

 

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

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

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Продажба на поземлен имот № 10135.2517.5049 в гр.Варна, община 

Варна  

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 



Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на поземлен имот № 10135.2517.5049 с площ 5 038 

кв.м и сграда №10135.2517.5049.1 със застроена площ 265 кв.м. находящи се гр.Варна, 

район Приморски, местност „Манастирски рид“ с Акт за частна общинска собственост № 

8548 от 22.06.2015год. вписан в Службата по вписванията гр.Варна на 26.06.2015год. 

 Предложението ми да се продаде така описаният поземлен имот, тъй като 

разходите за него падвишават многократно приходите от ползването на имота като 

почивна база. 

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020год. за продажба.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Изпълнение на годишната програма. 

2. Реализиране на постъпления от продажбата. 

   

Предвид 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 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  

Исперих  да се проведе процедура по продажба на същия с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следният 

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот №10135.2517.5049 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две 

хиляди петстотин и седемнадесет точка пет хиляди четиридесет и девет)  с площ 5 038 

(пет хиляди тридесет и осем ) кв.м с начин на трайно предназначение: Урбанизирана, с 

начин на трайно ползване: За почивен лагер и построената в имота полумасивна 

едноетажна сграда № 10135.2517.5049.1 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две 

хиляди петстотин и седемнадесет точка пет хиляди четиридесет и девет точка едно) със 

застроена площ 265 (двеста шестдесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – община 

Варна, гр.Варна, СО „Манастирски рид“, Бялата чешма, Дъбравата по кадастралната карта 

на града, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК и изменена със 

Заповед № РД-18-3328/29.04.2015г. на Началника на СГКК-Варна при граници и съседи 

на имота: ПИ 10135.2517.2528, ПИ 10135.2517.2529, ПИ 10135.2517.2530, ПИ 

10135.2517.5050, ПИ 10135.2517.9610, ПИ 10135.2517.9621 и ПИ 10135.2517.9620, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 8548 от 22.06.2015 год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 26.06.2015год. 

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на   

 360 000,00 (триста и шестдесет хиляди) лева. 

3.Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 13.01.2020 год. е в размер на 270 256,00 ( двеста и седемдесет хиляди двеста 

петдесет и шест) лева. 

4. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

5305004051 от 21.02.2020 год. на отдел „МД“ при община Варна е в размер на 



 140 923,20 (сто и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и двадесет 

стотинки) лева.   

  
  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

 ІІІ. 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 Кмет. 

 Моля, за становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „  Финанси и бюджет“ 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“  проведено на 21.05.2020г. от 14.30 

часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

   

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

  Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“ 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“  проведено на 21.05.2020г. от 

14.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 5 0 1 

 

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

съвет Исперих. 

 

 

 



Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

  Зейти Мехмед – Председател на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ 

На заседание на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори “  проведено на 

21.05.2020г. от 15.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

  Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по „ Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси“ 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“  проведено на 21.05.2020г. от 13.00 часа след  разглеждането на докладната 

записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Въпроси, мнения, предложения по докладната  записка? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

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

Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 10135.2517.5049 в гр.Варна, община 

Варна  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА   Въздържал се 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 29 28 0 1 

 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №87 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  

Исперих  да се проведе процедура по продажба на същия с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следният 

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот №10135.2517.5049 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две 

хиляди петстотин и седемнадесет точка пет хиляди четиридесет и девет)  с площ 5 038 

(пет хиляди тридесет и осем ) кв.м с начин на трайно предназначение: Урбанизирана, с 

начин на трайно ползване: За почивен лагер и построената в имота полумасивна 

едноетажна сграда № 10135.2517.5049.1 (десет хиляди сто тридесет и пет точка две 

хиляди петстотин и седемнадесет точка пет хиляди четиридесет и девет точка едно) със 

застроена площ 265 (двеста шестдесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – община 

Варна, гр.Варна, СО „Манастирски рид“, Бялата чешма, Дъбравата по кадастралната карта 

на града, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК и изменена със 

Заповед № РД-18-3328/29.04.2015г. на Началника на СГКК-Варна при граници и съседи 

на имота: ПИ 10135.2517.2528, ПИ 10135.2517.2529, ПИ 10135.2517.2530, ПИ 

10135.2517.5050, ПИ 10135.2517.9610, ПИ 10135.2517.9621 и ПИ 10135.2517.9620, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 8548 от 22.06.2015 год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 26.06.2015год. 

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на   

 360 000,00 (триста и шестдесет хиляди) лева. 

3.Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 13.01.2020 год. е в размер на 270 256,00 ( двеста и седемдесет хиляди двеста 

петдесет и шест) лева. 

4. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

5305004051 от 21.02.2020 год. на отдел „МД“ при община Варна е в размер на 

 140 923,20 (сто и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и двадесет 

стотинки) лева.   

  

  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

 ІІІ. 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. 

 

 



 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Определяне статута на спортните обекти на територията на  община 

Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

По кадастралните карти и регулационните планове на населените места в община Исперих 

има поземлени имоти, които са отредени за осъществяване на спортни дейности. Част от 

тези имоти са в чертите на населените места, а други попадат в земеделски територии. За 

11 броя от спортните терени не са съставени актове за общинска собственост, но тъй като 

това са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

местно значение, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост би следвало 

да бъдат публична общинска собственост. 

 Разпоредбата на чл.2, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих   регламентира „С решение на 

Общински съвет се определя статута на общинските спортни обекти на територията 

на общината, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните 

организации“   

  

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните: 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т.8 и т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл. 3, ал.2, т.3  от Закона за 

общинската собственост, чл.50, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.2, 

ал.3 и чл.4, ал.1, т.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Определя като публична общинска собственост следните поземлени имоти на 

територията на община Исперих: 

 

        1.1. Поземлен имот № 03472.30.24 по кадастралната карта на с.Белинци   с начин на 

трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване   стадион. 

       1.2. Поземлен имот № 20609.25.93 по кадастралната карта на с.Делчево   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище. 

 

       1.3. Поземлен имот № 10015.17.212 по кадастралната карта на с.Вазово   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище. 

        1.4. Поземлен имот № 24150.20.12 по кадастралната карта на с.Духовец   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище. 

        1.5. Поземлен имот № 37010.57.1 по кадастралната карта на с.Китанчево   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване  за други видове спорт. 



        1.6. Поземлен имот № 69047.1.21 по кадастралната карта на с.Старо селище   с начин 

на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване  за други видове 

спорт. 

         1.7. Поземлен имот № 34103.44.135 по кадастралната карта на с.Йонково   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване за друг вид 

застрояване /игрище. 

         1.8. Поземлен имот № 15953.55.4 по кадастралната карта на с.Голям Поровец   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване спортно 

игрище. 

        1.9. Поземлен имот I в квартал 16 по регулационния план на с.Бърдоква   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортни дейности. 

         1.10. Поземлен имот I в квартал 49 по регулационния план на с.Тодорово   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортно игрище. 

         1.11. Поземлен имот II в квартал 21 по регулационния план на с.Конево   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за спортен терен. 

 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

3.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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, за становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Аргилов. 

 

Христо Аргилов – Педседател на ПК по „  Младежта, спорта и туризма“ 

 На заседание на ПК по „Младежта, спорта и туризма“  проведено на 21.05.2020г. от 

13.30 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

   

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

  Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“ 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“  проведено на 21.05.2020г. от 

14.00 часа след  разглеждането на докладната записка 



            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 

  Зейти Мехмед – Председател на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ 

На заседание на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори “  проведено на 

21.05.2020г. от 15.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проекта за 

решение? 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – общински съветник от политическа партия „ ГЕРБ“. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Искам да се извиня, че не присъствах на заседанието на постояните комисии, но 

бях в болничен. След задълбоченото ми запознаване с докладните записки  предлагам тази 

докладна да бъде върната за ново разглеждане.Аргументите ми са, че не е правилен 

термина определяне на статута, а трябва да е определяне на 

предназначението.Поземлените имоти са земеделска земя, водят се в регистъра, където по 

новия закон трябва да се направи предложение и не може от земеделска земя да станат 

игрища. Трябва да е друга стопанска територия заета …………..да се направи преписка до 

Областна дирекция „ Земеделие“, чрез нея към министерството и тези земи се отписват от 

регистъра като земеделска земя и стават терени за нещо друго. 

 

 Инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Благодаря на г-жа Митева, като експерт работеща в сферата на земеделието. 

Информирам Ви, че всички служители, които участват в изготвянето на докладните 

записки са по кабинетите и са готови при повикване да  влязат в залата и да отговорят на 

въпросите Ви. Докладната записка не е спешна може да бъде върната за разглеждане на 



следващо заседание. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение? 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – общински съветник от политическа партия „ БСП“. 

 Колегата Митева има основание по отношение на тези имоти, които са извън 

регулация, т.е. те са с начин на трайно ползване земеделски земи. По важното е когато се 

изготвят докладните записки да има становище от юристите, и ПК по „ Законност и 

обществен ред“  макар и участваща по законността на всяка една докладна записка би 

следвало да дава задълбочено становище по тези въпроси и да бъдем конкретно 

информирани. 

 Разумно е предложението на г-жа Митева и нека специалистите от общинска 

администрация я разгледат по обстойно и заедно с ПК по „ Общинска собственост, 

земеделие и гори“  и  ПК по „ Законност и обществен ред“ ни предложат разумно 

решение. 

 Правя предложение за РЕШЕНИЕ: 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ВРЪЩА Докладна записка с Вх. № 116 от 14.05.2020г. 

на Кмета на община Исперихинж. Белгин Шукри, относно: Определяне статута на 

спортните  обекти на територията на община Исперих  

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми колеги, 

Постъпи предложение от общинския съветник Росица Митева и формулирано 

решение от общинския съветник Даниел Димитров, а именно 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

ВРЪЩА Докладна записка с Вх. № 116 от 14.05.2020г. на Кмета на община 

Исперихинж. Белгин Шукри, относно: Определяне статута на спортните  обекти на 

територията на община Исперих  

 

 / Постъпи предложение да се гласува първо предложението направено от 

общинския съветник Росица Митева/ 

 

 Преминаваме към гласуване на предложението на общинския съветник Росица 

Митева 

 

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 29 29 0 0 

 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №88 
 

На основание чл. 21, ал.2  от  ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

1. ВРЪЩА НА ВНОСИТЕЛЯ Докладна записка с Вх. № 116 от 14.05.2020г. от Кмета 

на община Исперих инж. Белгин Шукри, относно: Определяне статута на 

спортните  обекти на територията на община Исперих. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от недвижим 

имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. «Родопи» №1, община 

Исперих  

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С решение №487/31.03.2015г. на Общински съвет град Исперих на Министерство 

на правосъдието за нуждите на Главна дирекция «Изпълнение на наказанията» и на 

Областна пробационна служба гр. Разград – звено Исперих в град Исперих, за срок от пет 

години е предоставено безвъзмездно право на ползване на две помещения №3 и №4 с 

обща площ 30,00 кв.м, намиращи се на втори етаж в сграда на ул. «Родопи» №1 в град 

Исперих. 

Предвид факта, че срокът на договора за безвъзмездно ползване изтича на 

05.05.2020г. с писмо вх.№К-1702/21.04.2020г. началникът на Областна служба 

«Изпълнение на наказанията» град Велико Търново, моли за иницииране на производство, 

с което да се приеме решение горепосочените помещения да бъдат предоставени за 

безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието - Главна дирекция «Изпълнение 

на наказанията», Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Велико Търново, за 

нуждите на Пробационна служба град Исперих за срок от пет години. 

 

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.12, ал.3 и чл.39, ал.2, ал.3, ал.5 и 

ал.6 от ЗОС и чл.56, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието - Главна 

дирекция «Изпълнение на наказанията», Областна служба «Изпълнение на наказанията» - 

Велико Търново, за нуждите на Пробационна служба град Исперих за срок от пет години 

на две помещения №3 и №4 с обща площ 30,00 кв.м, находящи се на втори етаж от 

масивна триетажна сграда в УПИ X-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), 

квартал 185 (сто осемдесет и пет) по плана на град Исперих, ул. «Родопи» №1, град 

Исперих съгласно Акт за частна общинска собственост №1624/24.07.2006г., вписан в 

Свужба по вписванията – Исперих, вх. рег. №1701 от 03.08.2006г. 

 

II. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

ползване с Министерство на правосъдието - Главна дирекция «Изпълнение на 

наказанията», Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Велико Търново, за 

нуждите на Пробационна служба град Исперих.       

 

IIІ. 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 Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателя на ПК по « Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

 Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Зейти Мехмед – Председател на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ 

На заседание на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори “  проведено на 

21.05.2020г. от 15.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 



Въпроси, предложения, мнения. 

Няма. 

Моля, да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

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

Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от недвижим 

имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. «Родопи» №1, община 

Исперих  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР 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 29 29 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №89 
 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.12, ал.3 и чл.39, ал.2, ал.3, ал.5 и 

ал.6 от ЗОС и чл.56, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието - Главна 

дирекция «Изпълнение на наказанията», Областна служба «Изпълнение на наказанията» - 

Велико Търново, за нуждите на Пробационна служба град Исперих за срок от пет години 

на две помещения №3 и №4 с обща площ 30,00 кв.м, находящи се на втори етаж от 

масивна триетажна сграда в УПИ X-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), 

квартал 185 (сто осемдесет и пет) по плана на град Исперих, ул. «Родопи» №1, град 

Исперих съгласно Акт за частна общинска собственост №1624/24.07.2006г., вписан в 

Свужба по вписванията – Исперих, вх. рег. №1701 от 03.08.2006г. 

 

II. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

ползване с Министерство на правосъдието - Главна дирекция «Изпълнение на 

наказанията», Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Велико Търново, за 

нуждите на Пробационна служба град Исперих.       

 

IIІ. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот II - 150, квартал 21 в с.Бърдоква и поземлен 

имот № 61875.33.351 в с.Райнино, община Исперих,  област Разград 

  

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на два незастроени поземлени имоти, находящи се в 

с.Бърдоква и с.Райнино, община Исперих, за които има постъпили заявления за 

закупуване от физически лица.   

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020год. за продажба.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имотите.    

2. Реализиране на постъпления от продажбата. 

   

Предвид 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 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  

Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   да се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.1.Урегулиран поземлен имот II - 150 (римско две тире сто и петдесет) в квартал 

21 (двадесет и първи) отреден за жилищно застрояване с площ 1,586 (едно цяло 

петстотин осемдесет и шест) дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Мургаш“ 

№4, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен със 

Заповед № 209/28.05.2013г. на Кмета на община Исперих при съседи на имота: север - 

УПИ I-149, кв.21; изток -  ул. „Мургаш“, юг – УПИ III-151 и запад – УПИ  VIII-129 и УПИ 

IX от кв.21, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6002 от 08.02.2016год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  3 

652,00 (три хиляди шестстотин петдесет и два) лева, която цена е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.02.2020 год.  

1.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000237 от 26.02.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на 

 3 311,60 (три хиляди триста и единадесет лева и шестдесет стотинки) лева.   

  



2.1. Поземлен имот № 61875.33.351 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста петдесет и едно)  с начин на трайно 

ползване  незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 (хиляда сто деветдесет и 

три) кв.м с местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Опълченска“ , община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

31/03.06.2010г. на ИД на АГКК, при съседи на имота: имоти с  № 61875.33.353; № 

61875.33.702; № 61875.33.354; № 61875.33.355; № 61875.33.427 и № 61875.33.350, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6257 от 08.09.2016год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.09.2016год. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

2 920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, която цена е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.02.2020 год.  

2.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000252 от 27.02.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на 

 2 491,00 ( две хиляди четиристотин деветдесет и един ) лева.   

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

 ІІІ. 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. 

 Моля, становището на председателя на ПК по « Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

 Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Зейти Мехмед – Председател на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ 

На заседание на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори “  проведено на 

21.05.2020г. от 15.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 

 

 

Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „  Финанси и бюджет“ 



 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“  проведено на 21.05.2020г. от 14.30 

часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Представени са в писменна форма становищата на Кметовете на кметства с. 

Бърдоква и с. Райнино, които нямат възражения по проекта за решение на докладната 

записка. 

Въпроси към вносителя? 

Няма. 

Моля, да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

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

Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот II - 150, квартал 21 в с.Бърдоква и поземлен 

имот № 61875.33.351 в с.Райнино, община Исперих,  област Разград  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  



22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР 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 29 29 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №90 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  

Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   да се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.1.Урегулиран поземлен имот II - 150 (римско две тире сто и петдесет) в квартал 

21 (двадесет и първи) отреден за жилищно застрояване с площ 1,586 (едно цяло 

петстотин осемдесет и шест) дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Мургаш“ 

№4, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен със 

Заповед № 209/28.05.2013г. на Кмета на община Исперих при съседи на имота: север - 

УПИ I-149, кв.21; изток -  ул. „Мургаш“, юг – УПИ III-151 и запад – УПИ  VIII-129 и УПИ 

IX от кв.21, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6002 от 08.02.2016год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  3 

652,00 (три хиляди шестстотин петдесет и два) лева, която цена е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.02.2020 год.  

1.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000237 от 26.02.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на 

 3 311,60 (три хиляди триста и единадесет лева и шестдесет стотинки) лева.   

  
2.1. Поземлен имот № 61875.33.351 (шестдесет и една хиляди осемстотин 



седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста петдесет и едно)  с начин на трайно 

ползване  незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 (хиляда сто деветдесет и 

три) кв.м с местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Опълченска“ , община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

31/03.06.2010г. на ИД на АГКК, при съседи на имота: имоти с  № 61875.33.353; № 

61875.33.702; № 61875.33.354; № 61875.33.355; № 61875.33.427 и № 61875.33.350, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6257 от 08.09.2016год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.09.2016год. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

2 920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, която цена е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.02.2020 год.  

2.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000252 от 27.02.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на 

 2 491,00 ( две хиляди четиристотин деветдесет и един ) лева.   

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

 ІІІ. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от инж. 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.Голям Поровец и с.Белинци, община 

Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Инж. 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 осем 

имота, находящи се в с.Голям Поровец и с.Белинци, община Исперих, за които има 

постъпили заявления 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. Поземлен имот  №15953.65.295 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и пет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 141 (две хиляди сто четиридесет и един) 

кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“ по кадастралната карта на селото, 

одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: 

имоти с №15953.65.291; №15953.65.656; №15953.65.314; №15953.65.751; №15953.65.297 и 

№15953.65.296, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6834 от 08.08.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.08.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева. 

 

 

 2.1. Поземлен имот  №15953.65.296 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и шест) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 3 293 (три хиляди двеста деветдесет и три) 

кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 22 по кадастралната карта на 

селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с ПУП-

ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: 

имоти с №15953.65.636; №15953.65.297; №15953.65.295; №15953.65.291; №15953.65.738 и 

№15953.65.739, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6827 от 03.07.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 148,00 (сто четиридесет и осем ) лева. 

  

  3.1. Поземлен имот  №15953.65.297 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и седем) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 597 (четири хиляди петстотин деветдесет 

и седем) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 24 по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен 

с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.750; №15953.65.751; №15953.65.295 и 

№15953.65.296, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6828 от 03.07.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 207,00 (двеста и седем) лева. 

 

4.1. Поземлен имот  №15953.65.314 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка триста и четиринадесет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 8 079 (осем хиляди седемдесет и девет) кв.м 

с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 30 по кадастралната карта на 



селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с ПУП-

ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: 

имоти с №15953.25.92; №15953.65.315; №15953.65.515; №15953.65.316; №15953.65.656 и 

№15953.65.751, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6831 от 03.07.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 364,00 (триста шестдесет и четири) лева. 

 

5.1. Поземлен имот  №15953.65.739 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка седемстотин тридесет и девет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 857 (четири хиляди осемстотин петдесет и 

седем) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 18 по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен 

с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.296; №15953.65.738; №15953.65.292; 

№15953.65.489; №15953.65.488; №15953.65.487; №15953.65.486 и №15953.65.485, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6826 от 03.07.2019 год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 219,00 (двеста и деветнадесет) лева. 

 

6.1. Поземлен имот  №15953.65.750 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка седемстотин и петдесет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 983 (две хиляди деветстотин осемдесет и 

три) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 26  по кадастралната карта 

на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с 

ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници на 

имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.662; №15953.65.751 и №15953.65.297, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6829 от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 134,00 (сто тридесет и четири) лева. 

 

7.1. Поземлен имот  №15953.65.751 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка седемстотин петдесет и едно) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 651 (четири хиляди шестстотин петдесет и 

един) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 28  по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен 

с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.65.656; №15953.65.295; №15953.65.314; №15953.25.92; 

№15953.65.662; №15953.65.750 и №15953.65.297, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6830 от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 209,00 (двеста и девет) лева. 

 

 8.1. Поземлен имот  №03472.40.337 (три хиляди четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка триста тридесет и седем) с начин на трайно ползване незастроен 

имот за жилищни нужди  с площ 2 000 (две хиляди ) кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Васил 

Левски“  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005 

год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с №03472.40.32; №03472.40.91; 

№03472.10.51; №03472.10.37; №03472.17.16; №03472.290.16 и №03472.40.336, съгласно 



Акт за частна общинска собственост № 5957 от 07.12.2015 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.12.2015год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 90,00 (деветдесет) лева. 

 

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.      

 IV. 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 Кмет. 

 Моля, становището на председателя на ПК по « Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

 Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Зейти Мехмед – Председател на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ 

На заседание на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори “  проведено на 

21.05.2020г. от 15.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „  Финанси и бюджет“ 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“  проведено на 21.05.2020г. от 14.30 

часа след  разглеждането на докладната записка 

  

 

 

 

 

 

           

        Резултати от гласуването: 

 



Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Представени са в писменна форма становищата на Кметовете на кметства 

с.Голям Поровец и с. Белинци, които нямат възражения по проекта за решение на 

докладната записка. 

Въпроси към вносителя? 

Няма. 

Моля, да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от инж. 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.Голям Поровец и с.Белинци, община 

Исперих. 

  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР 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 29 29 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №91 
 

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. Поземлен имот  №15953.65.295 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и пет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 141 (две хиляди сто четиридесет и един) 

кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „Здравец“ по кадастралната карта на селото, 

одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: 

имоти с №15953.65.291; №15953.65.656; №15953.65.314; №15953.65.751; №15953.65.297 и 

№15953.65.296, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6834 от 08.08.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.08.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева. 

 

 2.1. Поземлен имот  №15953.65.296 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и шест) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 3 293 (три хиляди двеста деветдесет и три) 

кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 22 по кадастралната карта на 

селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с ПУП-

ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: 

имоти с №15953.65.636; №15953.65.297; №15953.65.295; №15953.65.291; №15953.65.738 и 

№15953.65.739, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6827 от 03.07.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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



пет) лева на декар или за имота в размер на 148,00 (сто четиридесет и осем ) лева. 

  

  3.1. Поземлен имот  №15953.65.297 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и 

три точка шестдесет и пет точка двеста деветдесет и седем) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 597 (четири хиляди петстотин деветдесет 

и седем) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 24 по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен 

с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.750; №15953.65.751; №15953.65.295 и 

№15953.65.296, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6828 от 03.07.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 207,00 (двеста и седем) лева. 

 

4.1. Поземлен имот  №15953.65.314 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка триста и четиринадесет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 8 079 (осем хиляди седемдесет и девет) кв.м 

с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 30 по кадастралната карта на 

селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с ПУП-

ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: 

имоти с №15953.25.92; №15953.65.315; №15953.65.515; №15953.65.316; №15953.65.656 и 

№15953.65.751, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6831 от 03.07.2019 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 364,00 (триста шестдесет и четири) лева. 

 

5.1. Поземлен имот  №15953.65.739 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка седемстотин тридесет и девет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 857 (четири хиляди осемстотин петдесет и 

седем) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 18 по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен 

с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.296; №15953.65.738; №15953.65.292; 

№15953.65.489; №15953.65.488; №15953.65.487; №15953.65.486 и №15953.65.485, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6826 от 03.07.2019 год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 219,00 (двеста и деветнадесет) лева. 

 

6.1. Поземлен имот  №15953.65.750 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка седемстотин и петдесет) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 2 983 (две хиляди деветстотин осемдесет и 

три) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 26  по кадастралната карта 

на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен с 

ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници на 

имота: имоти с №15953.65.636; №15953.65.662; №15953.65.751 и №15953.65.297, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6829 от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 134,00 (сто тридесет и четири) лева. 

 

7.1. Поземлен имот  №15953.65.751 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 



точка шестдесет и пет точка седемстотин петдесет и едно) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 4 651 (четири хиляди шестстотин петдесет и 

един) кв.м с адрес с. Голям Поровец, ул. „д-р Петър Берон“ № 28  по кадастралната 

карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009 год. на ИД на АГКК и изменен 

с ПУП-ПР със Заповед № 385/13.06.2019год. на Кмета на община Исперих, при граници 

на имота: имоти с №15953.65.656; №15953.65.295; №15953.65.314; №15953.25.92; 

№15953.65.662; №15953.65.750 и №15953.65.297, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6830 от 03.07.2019 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

08.07.2019год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 209,00 (двеста и девет) лева. 

 

 8.1. Поземлен имот  №03472.40.337 (три хиляди четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка триста тридесет и седем) с начин на трайно ползване незастроен 

имот за жилищни нужди  с площ 2 000 (две хиляди ) кв.м с адрес с. Белинци, ул. „Васил 

Левски“  по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005 

год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с №03472.40.32; №03472.40.91; 

№03472.10.51; №03472.10.37; №03472.17.16; №03472.290.16 и №03472.40.336, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 5957 от 07.12.2015 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 10.12.2015год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 90,00 (деветдесет) лева. 

 

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.      

 IV. 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 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през  2020год. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

 

 

 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 



Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените имоти - 

публична общинска собственост, задължително се застраховат, а съгласно ал. 2 от същия 

член на закона Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, 

извън тези по ал. 1, които също могат да бъдат застраховани. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да обсъди и 

приеме следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   
 

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

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, неразделна 

част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, буря, ураган, 

действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо съединение, смущения в 

електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и злоумишлени действия на трети 

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

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

приложения  1 и 2. 

ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  на 

настоящото решение.         

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 5331/27.02.2013г. Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 3 557 

кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

2. 4527/05.02.2010г. Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 746 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5682/03.01.2014г. УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

4. 5712/14.03.2014г. УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., отреден 

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

5. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

6. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

7. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

8. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 



кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

9. 5333/27.02.2013г. Поземлен имот 24150.501.132 с площ 909 кв.м. 

отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с   

построената в имота едноетажна сграда с 

площ 341 кв.м.  

с. Духовец ул.”Димитър Бахнев”  

№  10 

10. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

11. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

с площ 1325 кв.м, ведно с построената в имота 

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

12. 6250/27.07.2016г. УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

13. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

14. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

15. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него едноетажна сграда  с  площ  228,95 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

16. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 



с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

17. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 

18. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

19. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

застроена площ 40,03 кв.м., общи части 22,37 

кв.м. и дворно място 865 кв.м. в поземлен 

имот № 37010.90.360 

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

20.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  ведно с 

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

21. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 22. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

23. 6767/30.10.2018г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

24. 6766/30.10.2018г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 



него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

 25. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 

 26. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от първи 

етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с начин на 

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

27. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

28. 5238/08.02.2013г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 29. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 30. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 31. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 32. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

33. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

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



с площ 123 кв.м. 

34. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

604 кв.м. 

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

 35. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 36. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

37. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

38. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 39. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 40. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 144 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

41. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 



 42. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

43. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

44. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

45. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

46. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

47. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. УПИ VII в квартал 29, с площ 1 006кв.м.,ведно 

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. УПИ II- 1978 в квартал 56 с площ 1189кв.м.    

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. УПИ III в квартал 34 с площ 586 кв.м ,отреден 

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  УПИ Х-523 в квартал 185 с площ 1163 кв.м 

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. УПИ  II в квартал 66 с площ 1 332 кв.м  

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

№,№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12; втори етаж – 

стаи №,№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9; приземен етаж – 

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 



Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателя на ПК по « Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

 Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Зейти Мехмед – Председател на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“ 

На заседание на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори “  проведено на 

21.05.2020г. от 15.00 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „  Финанси и бюджет“ 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“  проведено на 21.05.2020г. от 14.30 

часа след  разглеждането на докладната записка 

 

           

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя? 

Няма. 

Моля, да преминем към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

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

Исперих. 

Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през  2020год. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР 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 29 29 0 0 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №92 
 

 

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

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, неразделна 

част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, буря, ураган, 

действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо съединение, смущения в 

електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и злоумишлени действия на трети 

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

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

приложения  1 и 2. 

ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  на 

настоящото решение.         

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 5331/27.02.2013г. Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 3 557 

кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

2. 4527/05.02.2010г. Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 746 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5682/03.01.2014г. УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

4. 5712/14.03.2014г. УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., отреден 

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

5. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

6. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

7. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

8. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 



кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

9. 5333/27.02.2013г. Поземлен имот 24150.501.132 с площ 909 кв.м. 

отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с   

построената в имота едноетажна сграда с 

площ 341 кв.м.  

с. Духовец ул.”Димитър Бахнев”  

№  10 

10. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

11. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

с площ 1325 кв.м, ведно с построената в имота 

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

12. 6250/27.07.2016г. УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

13. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

14. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

15. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него едноетажна сграда  с  площ  228,95 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

16. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 



с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

17. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 

18. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

19. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

застроена площ 40,03 кв.м., общи части 22,37 

кв.м. и дворно място 865 кв.м. в поземлен 

имот № 37010.90.360 

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

20.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  ведно с 

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

21. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 22. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

23. 6767/30.10.2018г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

24. 6766/30.10.2018г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 



него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

 25. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 

 26. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от първи 

етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с начин на 

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

27. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

28. 5238/08.02.2013г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 29. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 30. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 31. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 32. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

33. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

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



с площ 123 кв.м. 

34. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

604 кв.м. 

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

 35. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 36. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

37. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

38. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 39. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 40. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 144 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

41. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 



 42. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

43. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

44. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

45. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

46. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

47. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. УПИ VII в квартал 29, с площ 1 006кв.м.,ведно 

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. УПИ II- 1978 в квартал 56 с площ 1189кв.м.    

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. УПИ III в квартал 34 с площ 586 кв.м ,отреден 

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  УПИ Х-523 в квартал 185 с площ 1163 кв.м 

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. УПИ  II в квартал 66 с площ 1 332 кв.м  

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

№,№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12; втори етаж – 

стаи №,№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9; приземен етаж – 

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 



ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, 

касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, и 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – Стопански двор и Одобряване 

на задание 

 

Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

От Севгинар Нихат Алишева, представител на „НАРСЕЛ” ЕООД – собственик на УПИ II 

„За стопанска дейност” , кв. 73 и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци 

– Стопански двор, и Нуртен Хасанова Махмуд – Н-к отдел „ОС” в Община Исперих има 

подадена молба до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ – 329/ 31.03.2020 год. за 

Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За 

стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор, касаещо премахване на 

уличните регулационни линии, определящи границите между тях, като се предвижда 

формиране на един новообразуван УПИ „За стопанска дейност”. 

 Скицата с предложение за изменение на ПУП – ПР за улична регулация между 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. 

Лудогорци – Стопански двор предвижда заличаване на същата и придаване на площ от 

1408,00 кв.м. към тях и образуване на нов УПИ. 

 В действащия ПУП – ПР, одобрен с Решение № 508/26.04.2018 год. на ОбС – гр. 

Исперих, е предвидена обслужваща улица с широчина 10,00м. между УПИ I „За 

стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – 

Стопански двор. Същата към настоящия момент не е реализирана и не е необходима, тъй 

като и двата имота се обслужват от улици. Изменението на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – 

Стопански двор е продиктувано от изискванията, посочени в чл. 3 от „Наредба № 

44/20.04.2006 год. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 

обекти“ на МЗГ. 

 Новообразуваният УПИ е с проектен номер III, кв. 73 по плана на с.Лудогорци – 

Стопански двор е с проектна площ 16 935 кв. м. Квадратурата е формирана от площ на 

собствено място по документи за собственост 15 527 кв.м. и площ на улицата -1408,00 

кв.м. 

 Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да приеме 

следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – Стопански 



двор, и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1 и ал. 3, 

чл. 8, ал.1 и ал. 2; чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т.1, чл. 134, ал. 2, 

т.6 ,чл. 135 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, 

 

 

Общинският съвет РЕШИ: 

  

 1. Разрешава изработването на проект за Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – 

Стопански двор както следва : 

 1.1. Премахване на уличните регулационни линии, определящи границите между 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II  „За стопанска дейност” , кв. 73, с. 

Лудогорци – Стопански двор  

 1.2. 1408,00 кв.м. от заличената улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 

и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор да се придадат 

към същите имоти, като се обединят в нов УПИ. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи предварителен договор за 

прехвърляне на собственост върху 1408,00 кв. м., представляващи реална част от 

заличена улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор, включена в площта на 

новообразувания УПИ при условие, че окончателен такъв ще се сключи само след 

одобрение Изменението на ПУП, посочен в т. 1 от настоящото решение. 

 3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП, посоченият в т.2 от 

настоящото решение предмет на предварителния договор сменя характера си от публична 

общинска в частна общинска собственост. 

 4. Упълномощаване Кмета на Община Исперих да възложи пазарна оценка на 

описания в т. 2 обект, като същата бъде внесена в Общ. С за определяне на окончателната 

пазарна цена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. 

 5. Одобряване на задание. 

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

Областния управител на Област Разград и за обнародване в „Държавен вестник”, в 7-

дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на постояната комисия. 

  Заповядайте г-н Мюсреф  

  Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по „ Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси“ 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“  проведено на 21.05.2020г. от 13.00 часа след  разглеждането на докладната 

записка 

            



        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имаме представено писменно становище и на Кмета на кметство с. Лудогороци, че 

няма възражения. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 29 29 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №93 
 

Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – Стопански 

двор, и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1 и ал. 3, 

чл. 8, ал.1 и ал. 2; чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т.1, чл. 134, ал. 2, 

т.6 ,чл. 135 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, 

 

 

Общинският съвет РЕШИ: 

  

 1. Разрешава изработването на проект за Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – 

Стопански двор както следва : 

 1.1. Премахване на уличните регулационни линии, определящи границите между 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II  „За стопанска дейност” , кв. 73, с. 

Лудогорци – Стопански двор  



 1.2. 1408,00 кв.м. от заличената улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 

и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор да се придадат 

към същите имоти, като се обединят в нов УПИ. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи предварителен договор за 

прехвърляне на собственост върху 1408,00 кв. м., представляващи реална част от 

заличена улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор, включена в площта на 

новообразувания УПИ при условие, че окончателен такъв ще се сключи само след 

одобрение Изменението на ПУП, посочен в т. 1 от настоящото решение. 

 3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП, посоченият в т.2 от 

настоящото решение предмет на предварителния договор сменя характера си от публична 

общинска в частна общинска собственост. 

 4. Упълномощаване Кмета на Община Исперих да възложи пазарна оценка на 

описания в т. 2 обект, като същата бъде внесена в Общ. С за определяне на окончателната 

пазарна цена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. 

 5. Одобряване на задание. 

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

Областния управител на Област Разград и за обнародване в „Държавен вестник”, в 7-

дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Исперих. 
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане 

на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 

10.06.2020г ., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се 

проведе на 24.06.2020 г. от 11:00 часа и определяне на позицията, и мандата по решенията, 

посочени в дневния ред                    

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 
В Община Исперих е постъпило писмо-покана от д-р Гечо Жеков – Изпълнителен директор на 

„МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД и вх.№К-1899/08.05.2020г. за свикване, съответно участие 

на/в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД 

на 10.06.2020г., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се 

проведе на 24.06.2020 г. от 11:00 часа.  



Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД 

на 10.06.2020г ., респ. на 24.06.2020г. ще се проведе в съответствие с предложения дневен ред: 

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от 

регистриран одитор. 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите  за дейността 

им през 2019г. 

4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги 

Кулишев – членове на Съвета на директорите в предишни мандати. 

5. Избор на регистриран одитор за 2020г. 

6. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

7. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението. 

9. Промяна в капитала на дружеството. 

10. Промяна в Устава на дружеството. 

 

В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 

за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих представените проекти на решения в 

цитираното писмо, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на Аксел Кючюк – Зам. кмет на Община Исперих в 

редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 

10.06.2020 г. от 11:00 часа, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в 

общото събрание на 24.06.2020 г. от 11:00 часа. 

2. За участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски-Разград“ АД на 10.06.2020 г. от 11:00 часа, съответно на 24.06.2020г. от 11: 00 часа, 

упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което изпълнява ролята 

на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-долу, 

от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски-Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува с „Въздържал се“, 

а именно: 

3.1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2019г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от 

регистриран одитор. 

-  Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява отчет на дружеството за 

2019г., заверен от регистриран одитор – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите  за дейността им 

през 2019г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2019г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги 

Кулишев – членове на Съвета на директорите в предишни мандати. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р 

Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев – членове на Съвета на директорите в 

предишни мандати – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.5. Избор на регистриран одитор за 2020г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава  предложения 

регистриран одитор за 2020г. – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.6. Промяна в състава на Съвета на директорите. 



- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на съвета на директорите – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.7. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 

да бъде възложено управлението 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в 

размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния 

размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба  №9 от 2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението в лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета 

на директорите, на които не е възложено  управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.9. Промяна в капитала на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

капитала на дружеството - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

3.10. Промяна в Устава на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

Устава на дружеството - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

Упълномощеният  в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината и да 

отчита писмено дейността си пред Общински съвет-Исперих, в това число и да информира в 

тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с предоставените му с 

настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия от протоколите на 

заседанията. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния управител 

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

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд – 

Разград.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля за становището на постояните комисии. 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова – Председател на ПК по „Здравеопазване и социални 

грижии“ 

На заседание на ПК по „Здравеопазване и социални грижии“ 

  проведено на 21.05.2020г. от 13.15 часа след  разглеждането на докладната записка 

            

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 



 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „  Финанси и бюджет“ 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“  проведено на 21.05.2020г. от 14.30 

часа след  разглеждането на докладната записка 

 

           

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желаещи да вземат отношение по докладната записка? 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от политическа партия « БСП» 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Това е рутинна докладна, която ежегодно минава през заседание на Общински 

съвет за разглеждане по отношение на общото събрание на МБАЛ» Св. Иван Рилски- 

Разград». Ние общината притежаваме една малка част от капитала, от акциите на тази 

областна болница, а 86% притежава държавата. До сега практиката беше на  заседанието 

на общото събрание, където присъстват реално пет човека единия от тях е управителя на 

болницата, един лекар, един юрист и представител на държавата както и  представители 

на общините от областа, които са акционери. 

 По принцип винаги сме поддържали становището, че там материята е специфична, 

касаеща доклад за дейноста на болницата, касаеща друг и дейности на болницата относно 

спецификата на здравеопазването. Винаги на тези заседания сме упълномощавали д-р 

Заргар, който е и управител на нашата болница, което носи и авторитет на общината. 

 Второ искам да ми посочите една единствена причина освен тази кято казахте, че и 

без нас може, където ние трябва да гласуваме на това общо събрание « Въздържал се».Ако 

е така ние няма нужда да я разглеждаме тази докладна записка и да нямаме упълномощен 

представител на общото събрание на акционерите, това събрание ще се проведе и без нас 

при 86% капитал на държавата. 

 И сега питам знаем ли защо трябва да гласуваме « Въздържал се» против 

увеличението на капитала, против избора на одитор и др. Много е несериозно дори и да 

имаме малък процент участие считам, че ако ще изпратим представител и ще гласуваме 

нека го направим отговорно. В тази сложна обстановка на пандемия да се отнасяме по 

този начин е несериозно. 

 Предлагам нека да гласуваме на това общо събрание по дневния ред на заседанието  

« ЗА» по всички точки от същото и въпреки да знаем, че държавата ще вземе своите 

решения, но ние да не олекваме там. 

 Благодаря. 

 



Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи? 

/ общинските съветници дискутираха по между си за промяна на представител 

ако д-р Заргар приеме да бъде упълномощен, като през това време Кмета на общината 

водеше разговор по телефона с него, и за начина на гласуване по точките от дневния ред 

на общото заседание на МБАЛ « Св. Иван Рилски – Разград»/. 

 

В предвид постъпило общо мнение от общинските съветници упълномощеното 

лице на общината да остане Аксел Кючюк – заместник Кмет на община Исперих и по 

точкати от дневния ред да се гласува « ЗА» както бе предложено от общинския съветник 

Даниел Димитров, общинските съветгници преминаха към гласуване на предложението 

направено от Даниел Димитров. 

1. Дава мандат за участие в общото събрание на МБАЛ « Св. Иван Рилски- 

Разград» на Аксел Кючюк – зместник Кмет на  Община Исперих 

2. Упълномощения представител да гласува по всички точки от дневния ред « ЗА» 

Колеги да преминем към гласуване на предложението направено от общинския 

съветник Даниел Димитров. 

 

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 29 29 0 0 

 

 Преминаваме към гласуване на цялото решение, което е поименно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 28.05.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

  

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

Исперих. 
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане 

на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 

10.06.2020г ., като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се 

проведе на 24.06.2020 г. от 11:00 часа и определяне на позицията, и мандата по решенията, 

посочени в дневния ред                    
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  



10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР 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 29 29 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                    №94 

 

 
В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 

за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих представените проекти на решения в 

цитираното писмо, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на Аксел Кючюк – Зам. кмет на Община Исперих в редовното 

годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 10.06.2020 г. 

от 11:00 часа, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в общото 

събрание на 24.06.2020 г. от 11:00 часа. 

2. За участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. 

Иван Рилски-Разград“ АД на 10.06.2020 г. от 11:00 часа, съответно на 24.06.2020г. от 11: 00 часа, 

упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което изпълнява ролята 

на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-долу, 

от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван 

Рилски-Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува с „ ЗА“, а именно: 

3.1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. 



- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2019г. – „ЗА“. 

3.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от 

регистриран одитор. 

-  Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява отчет на дружеството за 

2019г., заверен от регистриран одитор – „ЗА“. 

3.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите  за дейността им 

през 2019г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите  за дейността им през 2019г. – „ЗА“. 

3.4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги 

Кулишев – членове на Съвета на директорите в предишни мандати. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р 

Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев – членове на Съвета на директорите в 

предишни мандати – „ЗА“. 

3.5. Избор на регистриран одитор за 2020г. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава  предложения 

регистриран одитор за 2020г. – „ЗА“. 

3.6. Промяна в състава на Съвета на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на съвета на директорите – „ЗА“. 

3.7. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите. 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите – „ЗА“. 

3.8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 

да бъде възложено управлението 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в 

размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния 

размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба  №9 от 2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението в лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета 

на директорите, на които не е възложено  управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт – „ЗА“. 

3.9. Промяна в капитала на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

капитала на дружеството - „ЗА“. 

3.10. Промяна в Устава на дружеството 

- Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

Устава на дружеството - „ЗА“. 

 

Упълномощеният  в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината и да 

отчита писмено дейността си пред Общински съвет-Исперих, в това число и да информира в 

тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с предоставените му с 

настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия от протоколите на 

заседанията. 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния управител 

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

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд – 

Разград.  
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