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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 35 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

27.09.2017 година 
 

 

Днес 27.09.2017 г. от 14.00 часа   се проведе редовно заседание на  Общински съвет  

Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

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

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 25 общински съветници. Отсъстват 

общинските съветници Шенол Рафи, Сибел Джелил, Мустафа Закир и Билгин Билял. На 

заседанието присъства Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете на 

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

кметски наместник на с. Конево. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред? 

 Заповядайте г-жо Митева. 

  

 Росица Митева –Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” Уважаеми 

общински съветници, 

 Предлагам т. 27- „ Изказвания, питания, становища и предложения  на граждани” от 

проекто дневния ред да стане т.1. Мотивите ми са, че има питания от страна на 

присъстващите в залата граждани, а дневния ред е доста дълъг. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли други предложения по проекто дневния ред. 

 Няма. 

` По направеното предложение т.27 от дневния ред да бъде т.1 от дневния ред, а 

именнно - „ Изказвания, питания, становища и предложения  на граждани” гласуваме само 

предложението на г-жа Митева. 

 Който е съгласен т.27 от дневния ред да бъде т.1 от дневния ред, а именнно - „ 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” моля, да гласува. 
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 23 0 2 

 

 

 Преминаваме към гласуване на дневния ред с направеното предложение т.27- „ 

Изказвания, питания, становища на граждани”  да бъде т.1 от дневния ред. 

 

        Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

 

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

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Свещари, община Исперих, 

област Разград . 

 

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

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в гр.Исперих, община Исперих, 

област Разград   

 

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

Относно: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно 

настоятелство със земеделски имоти – частна общинска собственост,  

находящи се в с.Подайва, община Исперих   

 

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

Относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.288 в гр. Исперих- промишлена зона 

 

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

Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския  

поземлен фонд в с. Малък Поровец,  община Исперих 

 

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

Относно: Одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II в квартал 12 по 

регулационния план на с.Йонково, община Исперих. Даване на съгласие за промяна на 

характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти.   
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8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование 

«Трансформаторен пост Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, област Разград, 

Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874, - по плана на 

Стопански двор №1   

 

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

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от 

Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област Разград 

 

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

Относно:  Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Малко Йонково, община Исперих, 

област Разград   

 

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

Относно:  Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община Исперих,  

област Разград 

 

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

Относно:  Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, област 

Разград   

 

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

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на 152 броя орехови 

насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино, община Исперих, област 

Разград. 

 

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

           Относно: Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен терен”, кв. 

22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация : заличаване на 

ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - ОК 506, - ОК 

505 - ОК 504 – ОК - 503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501, и ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов 

квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; 

обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, 

УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство 

– Жм” в кв. 22  

 

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

            Относно: Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), засягаща 

ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  с. М. Поровец 

 

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

            Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, 

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

Задание, с приложения към него Опорен план 

 

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

            Относно: Приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба № 11 за 

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

Община Исперих“ 

 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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18. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 30.06.2017 г. 

 

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

            Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. 

 

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

Исперих. 

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

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2017 г. до  30.06.2017 г. 

 

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

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

Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 

 

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

Исперих. 

 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

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

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

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

 Относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 

2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по 

проект на община Исперих  „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална 

гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр.Исперих“, одобрен за финансиране от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-3.002 - 0018 

– С01 от 09.12.2016 г. 

 

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

Относно: Приемане на План Програма за интегрирано екологично образование в 

предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на Община 

Исперих. 

 

 25. Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 - 2020. 

 

 26. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община 

Исперих за учебната 2017/ 2018 година 

 

 27. Разглеждане на Молба – Заявление за отпускане на персонална пенсия от Румяна 

Бисерова Рашкова от с. Подайва. 

 

  28. Разни.   
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 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, кои граждани ще се изкажат. Предложението за промяна в 

дневния ред е по Ваше искане и предполагам, че знаете кои граждани ще вземат отношение. 

 Заповядайте. За протокола да се представите. Имате пет минути за изказване съгласно 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих. 

 

 Ивайла Иванова – гражданин. 

 Искам да попитам Кмета на общината какво се прави за чистотата на града, тъй като 

навсякадей е мръсно. 

 Второто ми питане е има ли назначени лица като озенелители в общината и колко са? 

Какво правят, тъй като по цял ден съм из центъра на града и не забелязвам освен да чистят да 

правят друго. 

 Искам да попитам защо гробищния парк е толкова занемарен, защо не се почиства и се 

е допуснало всичко да бъде в бурени. 

 

 Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад отговори на въпросите на г-жа 

Иванова. 

 В общината има назначени шест озеленитела, от които двама почистват района на ж.к 

« В.Априлов», двама района на ул. « 6-ти септември» и двама озеленители почистват центъра 

и парковите пространства в тази посока. Обръщам се и към гражданите на общината, 

почистването не е само задължение на общината, но и на гражданите. Съдействайте ни,  

информирайте ни къде не е почистено или трябва да се окоси и с общи усилия да допринесем 

за по добрия облик на града ни. 

 

 Ивайла Иванова – гражданин. 

 Искам да попитам и за проблема с безстопанствените кучета, които обикалят из града. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Този проблем е много голям. Имахме среща при  Областния Управител с 

представители на заинтересованите от този проблем институции, а ние като общинска 

администрация и Кмет на общината след съвместната среща с кметовете по населените места 

и секретарите съм се разпоредил да се опише  във всяка къща по населените места има ли 

куче това ще го направим и в града, като по този начин ще търсим възможност  стопаните на 

кучетата да не ги изхвърлят безразборно и да няма безстопанствени животни. В бюджета за 

следваща година ще предложа да бъдат заложени средства за чекиране на кучетата за да се 

следи от къдей идват тези животни защото това е собственост на някого. Подготвили сме 

заповед с която ще забраним пред търговските обекти и заведенията да се хранят животни, 

тъй като тогава същите си определят територия и стават агресивни към минувачите. 

 

 Ивайла Иванова – гражданин. 

 Искам да попитам също, къде трябва да сигнализираме когато установим или видим 

нередности ние като граждани. Погледнах наредбите приети от Общински съвет Исперих, но 

не видях към кого да се обърнем. 
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 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Има  лице назначено в общината на длъжност Еколог и сигналите, жалбите на 

гражданите трябва да бъдат отнесени към това длъжностно лице. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Друг желае ли да се изкаже? 

 Заповядайте. Представете се моля, за протокола. 

 

 Виолета Бойчева – гражданин. 

 Всички сме запознати  и виждаме нередностите в града. Искам да попитам можем ли 

да направим нещо, с което да променим това.  Например всеки който замърсява да бъде 

глобен или  е пуснал домашното си  животно свободно да се санкционира, с това хем ще има 

приходи за общината и другия ефект е, че щом му бръкнеш в джоба всеки ще се съобрази с 

опазването на града. 

 Искам да попитам защо парка към стадиона е изоставен и не се поддържа. Този парк е 

правен по проект и защо се позволява да бъде в това състояние. Защо в други населени места 

в други общини се опазват и се поддържат парковете от този тип, а нашия е в окаяно 

състояние. И пак искам да кажа, че нека почнем да налагаме глоби за всяко нарушение. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Това, че парка е в това състояние е от хората, които го посещават. Ние сме виновни 

живеещите в този град за състоянието на парковете и градинките. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Има ли други желаещи? 

 Заповядайте. Представете се за протокола. 

 

 Цветанка Иванова – гражданин. 

 И този път засягам същите проблеми, които засегнах на предходната сесия. Има ли 

назначен служител, който да следи за опазването на чистотата в общината. Искам да споделя 

скорошен случай, който се отнася за полянката намираща се в «Демир Баба текке». След 

голямото почистване, кампанията в която се включихме всички на тази полянка на следващия 

ден след почивните имаше толкова много боклук и никой не взема отношение кой го направи 

защо е оставено в това състояние поляната. 

 В общината има назначен еколог, нека заедно с работниците по чистотата, нас 

гражданите, ние сме готови да помогнем да обиколим града, да има администрацията 

представа къде е нужно да се почисти, къде да се окоси и др. Няма контрол от страна на 

общинското ръководство като се почне от брането на липите, които не само безразборно се 

берат а и клоните им се чупят. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Други желаещи да се изкажат.  

 Заповядайте г-н Мехмед. 

 

 Сали Мехмед – общински съветник от политически представената група на ДПС. 

 Трябва да благодарим на гражданите за това, че те поеха инициативата преди нас. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли други жеалещи. Няма. 

 Благодаря за направените изказвания и предложения. 

 Преминаваме към втора точка от дневния ред. 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Свещари, община Исперих, 

област Разград . 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад . 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот № 65650.7.29 по кадастралната карта на с.Свещари, община Исперих е 

частна общинска собственост с Акт № 5848 от 21.04.2015год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 24.04.2015год. с начин на трайно ползване Нива с площ 1 170 кв.м. За имот 

има постъпило в общинската администрация заявление с вх. № ОС-175/18.04.2017год. за 

закупуване от лицета Ахмед Ебазер Али, който е собственик на съседния поземлен имот № 

65650.7.391. 

     Имотът  е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2017г. за продажба с Решение № 372 по Протокол № 33 от 27.07.2017г .   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на приходи. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1.1. Поземлен имот № 65650.7.29 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка седем точка двадесет и девет)  с начин на трайно ползване  Нива с площ  

1 170 (хиляда сто и седемдесет ) кв.м,категория на земята Трета по кадастралната карта на 

с.Свещари, одобрена със Заповед № РД-18-28/11.06.2007г. на ИД на АК с местонахождение 

на имота с.Свещари, местност «Читлика», община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: имоти с № 65650.7.391; № 65650.35.464; № 65650.7.28 и № 65650.7.48, съгласно 

АЧОС № 5848 от 21.04.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 24.04.2015год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  936,00 

(деветстотин тридесет и шест) лева. 

1.3.Пазарната оценка на имота е в размер на  731,00 (седемстотин тридесет и един) 

лева определена от независим лицензиран оценител с оценка от  14.07.2017 г.   



 8 

1.4. Данъчната оценка на имота е в размер на  143,30 (сто четиридесет и три  лева и 

тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702001818/20.07.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии. 

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

 

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Да чуем становището на Кмета на с. Свещари. 

  

 Фикрет Шукриев – Кмет на с. Свещари. 

 Нямам възражение по проекта за решение. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Свещари, община Исперих, 

област Разград . 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 383 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1.1. Поземлен имот № 65650.7.29 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка седем точка двадесет и девет)  с начин на трайно ползване  Нива с площ  

1 170 (хиляда сто и седемдесет ) кв.м,категория на земята Трета по кадастралната карта на 

с.Свещари, одобрена със Заповед № РД-18-28/11.06.2007г. на ИД на АК с местонахождение 

на имота с.Свещари, местност «Читлика», община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: имоти с № 65650.7.391; № 65650.35.464; № 65650.7.28 и № 65650.7.48, съгласно 

АЧОС № 5848 от 21.04.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 24.04.2015год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  936,00 

(деветстотин тридесет и шест) лева. 

1.3.Пазарната оценка на имота е в размер на  731,00 (седемстотин тридесет и един) 

лева определена от независим лицензиран оценител с оценка от  14.07.2017 г.   

1.4. Данъчната оценка на имота е в размер на  143,30 (сто четиридесет и три  лева и 

тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702001818/20.07.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

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

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в гр.Исперих, община Исперих, 

област Разград   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С решение № 348 по Протокол № 31 от 26.05.2017год. Общински съвет – Исперих 

обяви имот Домашен социален патронаж, находящ се в гр.Исперих, ул. „Алеко 

Константинов“ за частна общинска собственост. Впоследствие съгласно законовите 

разпоредби се състави нов Акт за частна общинска собственост № 6442 от 20.06.2017год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 28.06.2017год. Изготвени са и актуални данъчни и 

пазарни оценки на имота с цел извършване на разпоредителна сделка с него. 

Настоящото предложение е за продажба на имота с цел запазване на постройките от 

по-нататъшно разрушаване и разграбване. 

     Имотът  е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2017г. за продажба с Решение № 372 по Протокол № 33 от 27.07.2017г.     

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Реализиране на приходи.    

2. Създаване на условия за по-добро стопанисване на имота. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1.1. Урегулиран поземлен имот XII-207(римско дванадесет тире двеста и седем ) в 

квартал 62 (шестдесет и две) с начин на трайно ползване  За обществено застрояване с площ 

1 832 (хиляда осемстотин тридесет и два) кв.м, ведно с построените в имота сгради: 

едноетажна постройка №01 (едно) от сглобяеми елементи със застроена площ 290,00 (двеста 

и деветдесет ) кв.м; метален склад – гараж №02 (две) със застроена площ 91 (деветдесет и 

един) кв.м; полумасивна сграда №03 (три) със застроена площ 28 (двадесет и осем) кв.м и 

полумасивна сграда № 04 (четири) със застроена площ 3 (три)кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001год. с местонахождение на имота 

гр.Исперих, ул. «Алеко Константинов», община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: север – ул. «Алеко Константинов»; изток –УПИ XIII и УПИ  XVI-211 от кв.62; юг – 

улица и запад – УПИ XVII-212 и УПИ XI-206 от кв.62, съгласно АЧОС № 6442 от 

20.06.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 28.06.2017год.   
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1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

61 294,00 (шестдесет и една хиляди двеста деветдесет и четири ) лева, която е пазарната 

оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.07.2017г.   

1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на  30 731,00 (тридесет хиляди седемстотин 

тридесет и един) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702001359/19.06.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

 

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 
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 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в гр.Исперих, община Исперих, 

област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 384 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1.1. Урегулиран поземлен имот XII-207(римско дванадесет тире двеста и седем ) в 

квартал 62 (шестдесет и две) с начин на трайно ползване  За обществено застрояване с площ 

1 832 (хиляда осемстотин тридесет и два) кв.м, ведно с построените в имота сгради: 

едноетажна постройка №01 (едно) от сглобяеми елементи със застроена площ 290,00 (двеста 

и деветдесет ) кв.м; метален склад – гараж №02 (две) със застроена площ 91 (деветдесет и 

един) кв.м; полумасивна сграда №03 (три) със застроена площ 28 (двадесет и осем) кв.м и 

полумасивна сграда № 04 (четири) със застроена площ 3 (три)кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001год. с местонахождение на имота 

гр.Исперих, ул. «Алеко Константинов», община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: север – ул. «Алеко Константинов»; изток –УПИ XIII и УПИ  XVI-211 от кв.62; юг – 

улица и запад – УПИ XVII-212 и УПИ XI-206 от кв.62, съгласно АЧОС № 6442 от 

20.06.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 28.06.2017год.   

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

61 294,00 (шестдесет и една хиляди двеста деветдесет и четири ) лева, която е пазарната 

оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.07.2017г.   

1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на  30 731,00 (тридесет хиляди седемстотин 

тридесет и един) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702001359/19.06.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно 

настоятелство със земеделски имоти – частна общинска собственост,  

находящи се в с.Подайва, община Исперих   

 

 адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Кметът на с. Подайва е отпратил писмено предложение за необходимостта от 

разширяване на съществуващия гробищен парк в селото, като се замени съседния поземлен 

имот – собственост на Църковното настоятелство с равностойни имоти – общинска 

собственост. 

Предложението ни е да се замени поземлен имот № 057038 по плана за земеразделяне 

на с.Подайва с площ 15,004дка с начин на трайно ползване Нива собственост на Църковно 

настоятелство с.Подайва със следните имоти – частна общинска собственост- имот № 053014 

с площ 1,999дка с начин на трайно ползване Нива с АОС № 5894/07.07.2015г.; имот № 053027 

с площ 3,881дка с начин на трайно ползване Нива с АОС № 5389/11.03.2013г.; имот № 053029 

с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с АОС № 6385/30.03.2017г.;имот № 053030 

с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с АОС № 6386/30.03.2017г. и имот № 

053031 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с АОС № 6387/30.03.2017г. 

Епархийският съвет към Русенска митрополия е издало писмено съгласие за 

извършване на замяната. 

Общинска служба „Земеделие“ гр.Исперих е издало мотивирано предложение с изх. № 

РД-06-ИС-157(1) от 15.08.2017г., че така описаните поземлени имоти са подходящи за замяна 

с цел разширява на гробищния парк в с.Подайва. 

Пазарната оценка на поземлен имот №057038 собственост на Църковно настоятелство 

с.Подайва е в размер на 10 128 лева, съгласно оценка на независим оценител от 

01.02.2017год. 

Общата пазарна оценка на поземлени имоти – общинска собственост е в размер на 10  

116 лева съгласно оценки от независим оценител от м.март и м.април 2017г.  

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

 

 

                                                  РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.40, ал.2, т.3 и ал.3 от  Закона за 

общинската собственост, чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи и чл.26 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със 

земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих и с цел разширява на съществуващ 

гробищен парк в с.Подайва, община Исперих 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се извърши замяна между следните недвижими имоти, както 

следва:  
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1. Поземлен имот № 053014 (нула петдесет и три нула четиринадесет) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 1,999  (едно цяло деветстотин деветдесет и девет)дка, категория 

на земята Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, 

местност „Есенлер“  при граници на имота: №000582, №053028; №000111 и №053015 с АчОС 

№ 5894 от 07.07.2015г.,вписан в Агенцията по вписванията на 10.07.2015г. 

 Пазарната оценка е в размер на 1 249,00 (хиляда двеста четиридесет и девет) лева, 

съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 31.03.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 367,50 (триста шестдесет и седем лева и 

петдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение Изх. №6702001912/02.08.2017г.  издадено от 

отдел МДТ при община Исперих. 

2. Поземлен имот № 053027 (нула петдесет и три нула двадесет и седем) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 3,881  (три цяло осемстотин осемдесет и един)дка, категория на 

земята Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, 

местност „Есенлер“  при граници на имота: №053028, №052003; №00030 и №000111 и 

№053018 с АчОС № 5389 от 11.03.2013г., вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2013г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 717,00 (две хиляди седемстотин и седемнадесет) 

лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 31.03.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 770,20 (седемстотин и седемдесет  лева и 

двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение Изх. №6702001911/02.08.2017г.       

издадено от отдел МДТ при община Исперих 

3. Поземлен имот № 053029 (нула петдесет и три нула двадесет и девет) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 3,037  (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята 

Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, местност 

„Есенлер“  при граници на имота: №053014, №000582; №053030 и №000111 с АчОС № 6385 

от 30.03.2017г.,вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди петдесет) лева, съгласно оценка 

на независим лицензиран оценител от 03.04.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 558,00 (петстотин петдесет и осем) лева, 

съгласно Удостоверение № 6702000660 от 21.03.2017г. издадено от отдел МДТ при община 

Исперих. 

4. Поземлен имот № 053030 (нула петдесет и три нула тридесет) с начин на трайно 

ползване Нива с площ 3,037  (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята Трета, с 

местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, местност „Есенлер“  

при граници на имота: №053029, №000582; №053031 и №000111 с АчОС № 6386 от 

30.03.2017г.,вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди и петдесет ) лева, съгласно оценка 

на независим лицензиран оценител от 03.04.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 558,00 (петстотин петдесет и осем) лева, 

съгласно Удостоверение № 6702000661 от 21.03.2017г. издадено от отдел МДТ при община 

Исперих. 

5. Поземлен имот № 053031 (нула петдесет и три нула тридесет и едно) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 3,037  (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята 

Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, местност 

„Есенлер“  при граници на имота: №053030, №000582; №052003; №053027; №053018; 

№000111 с АчОС № 6387 от 30.03.2017г.,вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди и петдесет ) лева, съгласно оценка 

на независим лицензиран оценител от 03.04.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 558,00 (петстотин петдесет и осем) лева, 

съгласно Удостоверение № 6702000662 от 21.03.2017г. издадено от отдел МДТ при община 

Исперих, като страните приемат, че общата стойност на имотите е 10 116 (десет хиляди сто и 

шестнадесет) лева, с 
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Поземлен имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) с начин на 

трайно ползване Нива с план за земерязделяне на землище село Подайва с площ 15,004  

(петнадесет цяло и четири)дка, категория на земята Трета, местност „Бюк Есенлер“, при 

граници на имота:№000099; №053016; №053017; №000050; №000112 с Решение № 01 ПОД от 

09.06.1998г. на Поземлена комисия гр.Исперих. 

 Пазарната оценка е в размер 10 128,00 (десет  хиляди сто двадесет и осем ) лева, 

съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 01.02.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 2 536,60 (две хиляди петстотин тридесет и 

шест лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение № 6702000093 от 27.01.2017г. 

издадено от отдел МДТ при община Исперих, като страните приемат, че стойността на имота 

е 10 128 (десет хиляди сто двадесет и осем) лева. 

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

   

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на с. Подайва за становище. 

 

 Заид Кадир – Кмет на с. Подайва. 

 Нямам възражения. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно 

настоятелство със земеделски имоти – частна общинска собственост,  

находящи се в с.Подайва, община Исперих   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 385 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.40, ал.2, т.3 и ал.3 от  Закона за 

общинската собственост, чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи и чл.26 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със 

земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих и с цел разширява на съществуващ 

гробищен парк в с.Подайва, община Исперих 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се извърши замяна между следните недвижими имоти, както 

следва:  

1. Поземлен имот № 053014 (нула петдесет и три нула четиринадесет) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 1,999  (едно цяло деветстотин деветдесет и девет)дка, категория 

на земята Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, 

местност „Есенлер“  при граници на имота: №000582, №053028; №000111 и №053015 с АчОС 

№ 5894 от 07.07.2015г.,вписан в Агенцията по вписванията на 10.07.2015г. 

 Пазарната оценка е в размер на 1 249,00 (хиляда двеста четиридесет и девет) лева, 

съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 31.03.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 367,50 (триста шестдесет и седем лева и 

петдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение Изх. №6702001912/02.08.2017г.  издадено от 

отдел МДТ при община Исперих. 

2. Поземлен имот № 053027 (нула петдесет и три нула двадесет и седем) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 3,881  (три цяло осемстотин осемдесет и един)дка, категория на 

земята Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, 

местност „Есенлер“  при граници на имота: №053028, №052003; №00030 и №000111 и 

№053018 с АчОС № 5389 от 11.03.2013г., вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2013г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 717,00 (две хиляди седемстотин и седемнадесет) 

лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 31.03.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 770,20 (седемстотин и седемдесет  лева и 

двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение Изх. №6702001911/02.08.2017г.       

издадено от отдел МДТ при община Исперих 

3. Поземлен имот № 053029 (нула петдесет и три нула двадесет и девет) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 3,037  (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята 

Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, местност 
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„Есенлер“  при граници на имота: №053014, №000582; №053030 и №000111 с АчОС № 6385 

от 30.03.2017г.,вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди петдесет) лева, съгласно оценка 

на независим лицензиран оценител от 03.04.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 558,00 (петстотин петдесет и осем) лева, 

съгласно Удостоверение № 6702000660 от 21.03.2017г. издадено от отдел МДТ при община 

Исперих. 

4. Поземлен имот № 053030 (нула петдесет и три нула тридесет) с начин на трайно 

ползване Нива с площ 3,037  (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята Трета, с 

местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, местност „Есенлер“  

при граници на имота: №053029, №000582; №053031 и №000111 с АчОС № 6386 от 

30.03.2017г.,вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди и петдесет ) лева, съгласно оценка 

на независим лицензиран оценител от 03.04.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 558,00 (петстотин петдесет и осем) лева, 

съгласно Удостоверение № 6702000661 от 21.03.2017г. издадено от отдел МДТ при община 

Исперих. 

5. Поземлен имот № 053031 (нула петдесет и три нула тридесет и едно) с начин на 

трайно ползване Нива с площ 3,037  (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята 

Трета, с местонахождение на имота с. Подайва, община Исперих, област Разград, местност 

„Есенлер“  при граници на имота: №053030, №000582; №052003; №053027; №053018; 

№000111 с АчОС № 6387 от 30.03.2017г.,вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017г. 

 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди и петдесет ) лева, съгласно оценка 

на независим лицензиран оценител от 03.04.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 558,00 (петстотин петдесет и осем) лева, 

съгласно Удостоверение № 6702000662 от 21.03.2017г. издадено от отдел МДТ при община 

Исперих, като страните приемат, че общата стойност на имотите е 10 116 (десет хиляди сто и 

шестнадесет) лева, с 

Поземлен имот № 057038 (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) с начин на 

трайно ползване Нива с план за земерязделяне на землище село Подайва с площ 15,004  

(петнадесет цяло и четири)дка, категория на земята Трета, местност „Бюк Есенлер“, при 

граници на имота:№000099; №053016; №053017; №000050; №000112 с Решение № 01 ПОД от 

09.06.1998г. на Поземлена комисия гр.Исперих. 

 Пазарната оценка е в размер 10 128,00 (десет  хиляди сто двадесет и осем ) лева, 

съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 01.02.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 2 536,60 (две хиляди петстотин тридесет и 

шест лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение № 6702000093 от 27.01.2017г. 

издадено от отдел МДТ при община Исперих, като страните приемат, че стойността на имота 

е 10 128 (десет хиляди сто двадесет и осем) лева. 

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

   

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
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 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.288 в гр. Исперих- промишлена 

зона 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 108 по Протокол №11 от 28.04.2016год. на Общински съвет 

– Исперих беше организиран и проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на два 

имота в гр.Исперих – промишлената зона с № 32874.201.287 и № 32874.201.288 по 

кадастралната карта на града. Процедурата се финализира с договор № 350 от 15.08.2016год. 

за покупко- продажба на поземлен имот № 32874.201.287, а имот № 32874.201.288 остана 

непродаден. 

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

за 2017год. имот № 32874.201.288 в гр. Исперих е включен в раздел «Продажба на дворно 

място с построените в тях нежилищни  сгради“. 
За имота има изготвени актуални  към м.септември 2017год.данъчни и пазарни оценки. 

В деловодството на община Исперих има постъпили писмени заявления за закупуването му. 

  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –  Исперих се проведе 

процедура по продажба на същите  с цел:  

-  реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

  

І.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния 

имот – частна общинска собственост: 

  Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА 

ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с обща площ 4 400 (четири хиляди  и четиристотин) кв.м, ведно с 

построените сгради, Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. 

както следва: 

1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин 

седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда; 

2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин 

деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда; 

3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с 

начин на трайно предназначение Промишлена сграда; 
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II.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 120 000,00 

(сто и двадесет хиляди ) лева. 

  Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

07.09.2017год. е в размер на 76 904 лева. 

Данъчната стойност на имота е в размер на  87 058,00 лева,  съгласно Удостоверение № 

6702002137/28.08.2017 год.  издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община 

Исперих. 

 

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

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

 

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнн 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.288 в гр. Исперих- промишлена зона 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 386 

 

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

собственост; чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 
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управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –  Исперих се проведе 

процедура по продажба на същите  с цел:  

-  реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017г.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

  

І.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния 

имот – частна общинска собственост: 

  Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА 

ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с обща площ 4 400 (четири хиляди  и четиристотин) кв.м, ведно с 

построените сгради, Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. 

както следва: 

1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин 

седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда; 

2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин 

деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда; 

3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с 

начин на трайно предназначение Промишлена сграда; 

 

II.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 120 000,00 

(сто и двадесет хиляди ) лева. 

  Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

07.09.2017год. е в размер на 76 904 лева. 

Данъчната стойност на имота е в размер на  87 058,00 лева,  съгласно Удостоверение № 

6702002137/28.08.2017 год.  издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община 

Исперих. 

 

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

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  
 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския  

поземлен фонд в с. Малък Поровец,  община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 Уважаеми общински съветници, 

В Общинска администрация – Исперих е депозирано Заявление  с Вх.№ОС-

260/10.07.2017г. за инвестиционно намерение от „Агротайм“ ЕООД, с адрес  град Исперих, 

ул. „ Васил Левски“ №63 за наемане под аренда за срок от 35 години на общински имоти с 

обща площ 112,021 дка с начин на трайно ползване – лозе и  изоставена орна земя, находящи 

се в местността „Коджа екинлик“, масив 1 по кадастралната карта на с. Малък Поровец за  

създаване на трайни насаждения. 

Съгласно чл.24а, ал.6, т.1  и т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или 

аренда без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения и когато не са били 

използвани две или повече селскостопански години. 

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

 

                                                               РЕШЕНИЯ: 

 

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

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

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

Исперих, чл.1 и чл.4, ал.1 от Закона за арендата в земеделието и с цел:  

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

- определяне условия за реализиране на нови инвестиционни намерения 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и 

„Агротайм“ ЕООД, ЕИК 040033442 с управител Иван Иванов с адрес: град Исперих, ул. „ 

Васил Левски“ №63 за  имоти от Общински поземлен фонд - с начин на трайно ползване лозе 

и изоставена орна земя по кадастралната карта на с. Малък Поровец, местност „Коджа 

екинлик“, масив 1, категория и площи, описани в таблица – Приложение №1, което е 

неразделна част от настоящото решение. 

2. Договорът за аренда да се сключи за тридесет и пет селскостопански години 

считано от селскостопанската 2017/2018г. 
 3. Определя годишно арендно плащане, както следва: 

- арендаторът не дължи арендно плащане за първите две селскостопански години, а 

именно за 2017/2018 и 2018/2019 години.  

- от селскостопанската 2019/2020 година арендаторът дължи годишно арендно 

плащане в размер на 60,00 (шестдесет  ) лева на декар.    

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

  

V. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в 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. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 
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 Заповядайте г-н  Хюсеин, като председател на водеща комисия. 

 

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Откривам дискусията по докладната записка и проекто решенията към същата. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Заповядайте г-жо Саар. 

 

 Айше Саар – общински съветник от политически представената група на ДПС. 

 Правя предложение към проекто решението да бъде включен следния текст: 

 На всеки пет години да се актуализира арендната цена. Срока на договора е за 

тридесет и пет години, а определената цена от 60.00 лв.  ще е нищожна. Терена ще се 

използва за засаждане на трайни насаждения. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-жо Саар. 

 Няма пречка  Вашето предложение да бъде включено в проекто договора. 

 Искам да попитам общинска администрация дали има пречка за включване на такава 

клауза в договора? 

 

 Нуртен Хасанова – Началник « Общинска собственост». 

 Варианта който го предлага общинския съветник Айше Саар го няма в договора, но 

във всички договори има клауза при промяна на нормативната база се променя и договора. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мехмед. 

 

 Сали Мехмед - общински съветник от политически представената група на ДПС. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Голяма част от общинските съветници са земеделци и ни е ясно как се подготвя терен 

за трайни насаждения. Желанието за инвестиция на « Агротайм» ЕООД за този терен и 

съгласието на тези условия мен ме удовлетворява. Щом има желаещ да инвестира нека не му 

пречим и ако се откаже терена остава и за общината няма да има приходи. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги предлагам да прекратим дебатите и преминем към гласуване. 

 Гласуваме първо проекта за решение на вносителя. 

 Заповядайте. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския  

поземлен фонд в с. Малък Поровец,  община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР   Въздържал се П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 24 0 1 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 387 

 

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

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

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

Исперих, чл.1 и чл.4, ал.1 от Закона за арендата в земеделието и с цел:  

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

- определяне условия за реализиране на нови инвестиционни намерения 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и 

„Агротайм“ ЕООД, ЕИК 040033442 с управител Иван Иванов с адрес: град Исперих, ул. „ 

Васил Левски“ №63 за  имоти от Общински поземлен фонд - с начин на трайно ползване лозе 

и изоставена орна земя по кадастралната карта на с. Малък Поровец, местност „Коджа 

екинлик“, масив 1, категория и площи, описани в таблица – Приложение №1, което е 

неразделна част от настоящото решение. 

2. Договорът за аренда да се сключи за тридесет и пет селскостопански години 

считано от селскостопанската 2017/2018г. 
 3. Определя годишно арендно плащане, както следва: 

- арендаторът не дължи арендно плащане за първите две селскостопански години, а 

именно за 2017/2018 и 2018/2019 години.  

- от селскостопанската 2019/2020 година арендаторът дължи годишно арендно 

плащане в размер на 60,00 (шестдесет  ) лева на декар.    

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

  

V. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд-Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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   Приложение № 1    

№ АОС № № на имота НТП Площ/кв.м Категория 

1 5465/13.06.2013г. 46913.1.5 Изоставена орна земя 1 576 трета 

2 5472/13.06.2013г. 46913.1.6 лозе 1 788 трета 

3 5466/13.06.2013г. 46913.1.7 Изоставена орна земя 686 трета 

4 5467/13.06.2013г. 46913.1.8 Изоставена орна земя 481 трета 

5 5468/13.06.2013г. 46913.1.9 Изоставена орна земя 376 трета 

6 6452/31.07.2017г. 46913.1.11 Изоставена орна земя 1 262 трета 

7 6453/31.07.2017г. 46913.1.12 Изоставена орна земя 390 трета 

8 5559/01.07.2013г. 46913.1.13 лозе 596 трета 

9 5511/01.07.2013г. 46913.1.14 Изоставена орна земя 774 трета 

10 6501/03.08.2017г. 46913.1.15 Изоставена орна земя 1 225 трета 

11 5512/01.07.2013г. 46913.1.17 Изоставена орна земя 1 251 трета 

12 5513/01.07.2013г. 46913.1.18 Изоставена орна земя 2 185 трета 

13 5462/13.06.2013г. 46913.1.19 Изоставена орна земя 1 891 трета 

14 5463/13.06.2013г. 46913.1.20 Изоставена орна земя 983 трета 

15 5473/13.06.2013г. 46913.1.21 лозе 700 трета 

16 5464/13.06.2013г. 46913.1.23 Изоставена орна земя 1 693 трета 

17 5509/01.07.2013г. 46913.1.25 Изоставена орна земя 983 трета 

18 5553/01.07.2013г. 46913.1.26 Изоставена орна земя 1 011 трета 

19 5554/01.07.2013г. 46913.1.27 Изоставена орна земя 735 трета 

20 5555/01.07.2013г. 46913.1.28 Изоставена орна земя 222 трета 

21 5556/01.07.2013г. 46913.1.29 Изоставена орна земя 535 трета 

22 5557/01.07.2013г. 46913.1.30 Изоставена орна земя 1 508 трета 

23 5548/01.07.2013г. 46913.1.32 лозе 34 трета 

24 5549/01.07.2013г. 46913.1.33 Изоставена орна земя 968 трета 

25 5550/01.07.2013г. 46913.1.35 Изоставена орна земя 143 трета 

26 5551/01.07.2013г. 46913.1.38 Изоставена орна земя 820 трета 

27 5552/01.07.2013г. 46913.1.39 Изоставена орна земя 475 трета 

28 5544/01.07.2013г. 46913.1.40 Изоставена орна земя 1 095 трета 

29 5545/01.07.2013г. 46913.1.42 Изоставена орна земя 1 869 трета 

30 5546/01.07.2013г. 46913.1.44 Изоставена орна земя 1 365 трета 

31 5547/01.07.2013г. 46913.1.45 Изоставена орна земя 613 трета 

32 5536/01.07.2013г. 46913.1.46 Изоставена орна земя 446 трета 

33 5537/01.07.2013г. 46913.1.50 Изоставена орна земя 669 трета 

34 5538/01.07.2013г. 46913.1.51 Изоставена орна земя 719 трета 

35 5539/01.07.2013г. 46913.1.53 Изоставена орна земя 962 трета 

36 5540/01.07.2013г. 46913.1.54 Изоставена орна земя 730 трета 

37 5541/01.07.2013г. 46913.1.55 Изоставена орна земя 654 трета 

38 5542/01.07.2013г. 46913.1.56 Изоставена орна земя 1 160 трета 

39 5543/01.07.2013г. 46913.1.57 Изоставена орна земя 1 367 трета 

40 5530/01.07.2013г. 46913.1.58 Изоставена орна земя 49 трета 

41 5531/01.07.2013г. 46913.1.59 Изоставена орна земя 400 трета 

42 6454/31.07.2017г. 46913.1.62 Изоставена орна земя 857 трета 
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43 6455/31.07.2017г. 46913.1.63 Изоставена орна земя 817 трета 

44 6456/31.07.2017г. 46913.1.64 Изоставена орна земя 1 123 трета 

45 6457/31.07.2017г. 46913.1.65 Изоставена орна земя 1 633 трета 

46 6458/31.07.2017г. 46913.1.70 лозе 1 712 трета 

47 6459/31.07.2017г. 46913.1.71 Изоставена орна земя 1 061 трета 

48 6460/31.07.2017г. 46913.1.72 лозе 2 162 трета 

49 6461/31.07.2017г. 46913.1.74 Изоставена орна земя 2 000 трета 

50 6462/31.07.2017г. 46913.1.75 Изоставена орна земя 118 трета 

51 6463/01.08.2017г. 46913.1.76 Изоставена орна земя 626 трета 

52 6464/01.08.2017г. 46913.1.80 Изоставена орна земя 2 279 трета 

53 6465/01.08.2017г. 46913.1.85 Изоставена орна земя 787 трета 

54 6466/01.08.2017г. 46913.1.87 Изоставена орна земя 928 трета 

55 6467/01.08.2017г. 46913.1.90 Изоставена орна земя 838 трета 

56 6468/01.08.2017г. 46913.1.91 Изоставена орна земя 902 трета 

57 6469/01.08.2017г. 46913.1.92 Изоставена орна земя 1 153 трета 

58 6470/01.08.2017г. 46913.1.93 Изоставена орна земя 2 181 трета 

59 6471/01.08.2017г. 46913.1.95 Изоставена орна земя 1 180 трета 

60 6472/01.08.2017г. 46913.1.96 Изоставена орна земя 995 трета 

61 6473/01.08.2017г. 46913.1.97 Изоставена орна земя 2 539 трета 

62 6474/01.08.2017г. 46913.1.105 Изоставена орна земя 1 919 трета 

63 6475/01.08.2017г. 46913.1.107 Изоставена орна земя 921 трета 

64 6476/01.08.2017г. 46913.1.108 Изоставена орна земя 691 трета 

65 6477/01.08.2017г. 46913.1.109 Изоставена орна земя 937 трета 

66 6478/01.08.2017г. 46913.1.110 Изоставена орна земя 2 175 трета 

67 6479/01.08.2017г. 46913.1.111 Изоставена орна земя 888 трета 

68 6480/01.08.2017г. 46913.1.112 Изоставена орна земя 756 трета 

69 6481/01.08.2017г. 46913.1.115 Изоставена орна земя 755 трета 

70 6482/01.08.2017г. 46913.1.116 Изоставена орна земя 962 трета 

71 6483/03.08.2017г. 46913.1.117 Изоставена орна земя 504 трета 

72 6484/03.08.2017г. 46913.1.118 Изоставена орна земя 758 трета 

73 6485/03.08.2017г. 46913.1.119 Изоставена орна земя 1 635 трета 

74 6486/03.08.2017г. 46913.1.121 Изоставена орна земя 3 609 трета 

75 6487/03.08.2017г. 46913.1.122 Изоставена орна земя 694 трета 

76 6488/03.08.2017г. 46913.1.123 Изоставена орна земя 1 975 трета 

77 6489/03.08.2017г. 46913.1.124 Изоставена орна земя 1 825 трета 

78 6490/03.08.2017г. 46913.1.125 Изоставена орна земя 1 074 трета 

79 6491/03.08.2017г. 46913.1.126 Изоставена орна земя 924 трета 

80 4692/03.08.2017г. 46913.1.127 Изоставена орна земя 928 трета 

81 6493/03.08.2017г. 46913.1.128 Изоставена орна земя 1 130 трета 

82 6494/03.08.2017г. 46913.1.129 лозе 1 049 трета 

83 6495/03.08.2017г. 46913.1.131 Изоставена орна земя 906 трета 

84 6496/03.08.2017г. 46913.1.133 Изоставена орна земя 1 706 трета 

85 6392/02.05.2017г. 46913.1.207 Изоставена орна земя 199 трета 

86 6391/02.05.2017г. 46913.1.208 Изоставена орна земя 1 372 трета 
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87 6390/02.05.2017г.  46913.1.510 Изоставена орна земя 5 555 трета 

88 6368/02.05.2017г. 46913.1.511 Изоставена орна земя 8 917 трета 

89 6406/04.05.2017г. 46913.1.512 Изоставена орна земя 3 977 трета 

90 6405/04.05.2017г. 46913.1.513 Изоставена орна земя 1 479 трета 

91 6428/05.05.2017г. 46913.1.514 Изоставена орна земя 2 614 трета 

92 6427/05.05.2017г. 46913.1.515 Изоставена орна земя 3 987 трета 

      обща площ 112 021   

            

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II в квартал 12 по 

регулационния план на с.Йонково, община Исперих. Даване на съгласие за промяна на 

характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти.   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

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

Община Исперих е собственик на УПИ II в квартал 12 с площ 10 177,42 кв.м по 

регулационния план на с.Йонково, община Исперих с начин на трайно ползване на сградите 

Училище. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1109 от 

01.04.2003год. След закриването на училището през 2012год. сградният фонд остава 

неизползваем по предназначение, като само част  от една от помощните сгради /бивша 

работилница е отдаден под наем  за срок до 2018год. 

Предложението ни е да се направи изменение на плана, като от УПИ II, квартал 12 по 

плана на с.Йонково да се обособят нови три поземлени имоти и да се промени начина на 

предназначение на сградите в двата новообразувани имоти.  

За реализиране на делбата е необходимо решение на Общински съвет – Исперих за 

одобряване на проекто-делбата, както и съгласие за промяна на предназначение  на сградите 

в  двата от новообразуваните имоти. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 8, ал.1, т.1, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ с цел:  

- реализиране на делба на общински поземлен имот и 

- промяна начина на предназначение на новообразуваните имоти 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

I. Одобрява идейна скица (проект) на делба на УПИ II (римско две) в квартал 12 

(дванадесет) по регулационния план на с.Йонково, община Исперих с площ 10 177,42 кв.м, с 

начин на трайно ползване – дворно място и сгради с предназначение -Училище с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48, община Исперих –публична 
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общинска собственост с АОС № 1109 от 01.04.2003год., съгласно която имота се разделя на 

три самостоятелни имоти, както следва: 

 

1.Урегулиран поземлен имот II с площ 8 540 кв.м, с начин на трайно ползване 

урбанизирана и предназначение на сградите от Училище за Училище, съгласно скица – проект 

от 07.2017год. 

2. Урегулиран поземлен имот ХII-1003 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата от Училище за Безвредни 

производствени дейности, съгласно скица – проект от 07.2017год. 

3. Урегулиран поземлен имот ХIII-1004 с площ 816 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата от Училище за Обществено 

обслужване, съгласно скица – проект от 07.2017год. 

      II. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет Исперих обявява от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост на следните имоти: 

1. Урегулиран поземлен имот ХII-1003 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата за Безвредни производствени дейности, 

с местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48а съгласно скица – проект от 

07.2017год. 

2. Урегулиран поземлен имот ХIII-1004 с площ 816 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата за Обществено обслужване, с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48б съгласно скица – проект от 

07.2017год. 

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на с. Йонково за становище. 

 

 Бейти Али – Кмет на с. Йонково. 
 Нямам възражения. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II в квартал 12 по 

регулационния план на с.Йонково, община Исперих. Даване на съгласие за промяна на 

характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти.   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  
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13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 388 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 8, ал.1, т.1, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ с цел:  

- реализиране на делба на общински поземлен имот и 

- промяна начина на предназначение на новообразуваните имоти 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

I. Одобрява идейна скица (проект) на делба на УПИ II (римско две) в квартал 12 

(дванадесет) по регулационния план на с.Йонково, община Исперих с площ 10 177,42 кв.м, с 

начин на трайно ползване – дворно място и сгради с предназначение -Училище с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48, община Исперих –публична 

общинска собственост с АОС № 1109 от 01.04.2003год., съгласно която имота се разделя на 

три самостоятелни имоти, както следва: 

 

1.Урегулиран поземлен имот II с площ 8 540 кв.м, с начин на трайно ползване 

урбанизирана и предназначение на сградите от Училище за Училище, съгласно скица – проект 

от 07.2017год. 

2. Урегулиран поземлен имот ХII-1003 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата от Училище за Безвредни 

производствени дейности, съгласно скица – проект от 07.2017год. 

3. Урегулиран поземлен имот ХIII-1004 с площ 816 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата от Училище за Обществено 

обслужване, съгласно скица – проект от 07.2017год. 
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      II. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет Исперих обявява от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост на следните имоти: 

1. Урегулиран поземлен имот ХII-1003 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата за Безвредни производствени дейности, 

с местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48а съгласно скица – проект от 

07.2017год. 

2. Урегулиран поземлен имот ХIII-1004 с площ 816 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата за Обществено обслужване, с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48б съгласно скица – проект от 

07.2017год. 

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование 

«Трансформаторен пост Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, област Разград, 

Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874, - по плана на 

Стопански двор №1   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Община Исперих е собственик на самостоятелен обект №1 с начин на трайно ползване 

Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин на трайно ползване 

Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, област Разград 

местност «Юсек юстю», имот №167042 собственост на Държавен поземлен фонд с АПОС 

№5833 от 26.02.2015г. 

Съгласно § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката енергийните обекти и съоръжения, 

представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към 

момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните 

енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от 

съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към 

мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този закон. 
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Обектите се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не постигнат 

споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите от 

независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на 

сделката за изкупуване.  

Енергийните предприятия и собствениците не могат необосновано да отказват да 

изкупят или съответно да продадат енергийните обекти. 

Енергийните обекти, които към датата на влизане в сила на закона са частна държавна 

или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или общинския бюджет, 

се прехвърлят възмездно на енергийните предприятия в 12-годишен срок от влизането в сила 

на този закон. 

  Във връзка с горното община Исперих изпрати искане за изкупуване до «ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи» АД, ЕИК 104518621 град Варна. 

 По процедурата за изкупуване на енергиен обект, представляващ част от 

електроразпределителната мрежа на «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД постигнахме следното 

споразумение: 

1. Приехме, че стойността на енергийния обект: Трафопост с диспечерско 

наименование «ТП Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, област Разград, ПИ 

167042 е в размер на 2 106,00 лева без ДДС. 

2. Определената по т.1 стойност приехме като окончателна цена на сделката за 

изкупуване на енергийния обект. 

3. Приехме да заплатим поравно дължимите данъци и такси по сделката. 

 Имотът не включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2017г.  

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

       

             Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и 

ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2, от Закона за общинската собственост, чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и 

ал.5, чл.9, ал.2, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1, т.3  от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с § 4, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.7 от ПЗР на Закона за енергетиката 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 

2017г. в Раздел II „Продажба на сгради“ със следният имот: самостоятелен обект №1 с начин 

на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин 

на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, 

област Разград местност «Юсек юстю» намиращи се в имот №167042 собственост на 

Държавен поземлен фонд с АПОС №5833 от 26.02.2015г. при прогнозна продажна цена в 

размер на 2 000 лева. 

IІ. На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост променя характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на следният имот: самостоятелен 

обект №1 с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен 

обект №2 с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, 

Община Исперих, област Разград местност «Юсек юстю» намиращи се в имот №167042 

собственост на Държавен поземлен фонд с АПОС №5833 от 26.02.2015г.. 
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IIІ. 1.1. Дава съгласие продажбата на имот: самостоятелен обект №1 с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, област 

Разград местност «Юсек юстю» в имот №167042 собственост на Държавен поземлен фонд, 

при граници: имот №167048,  имот №167046, имот №000111 и имот №000001 съгласно 

АПОС №5833 от 26.02.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2015год. да се 

извърши без търг или конкурс на «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД, ЕИК 104518621 град Варна.  

1.2. Продажбата да се извърши на цена в размер на 2 106,00 (две хиляди сто и шест) 

лева без ДДС. 

1.3.Пазарната оценка на имота е в размер на  2 106,00 (две хиляди сто и шест) лева без 

ДДС определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.03.2017 г.   

1.4. Данъчната оценка на имота е в размер на 567,20 (петстотин шестдесет и седем 

лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702002139/28.08.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

 1.5. Дава съгласие дължимите данъци и такси по сделката да се заплатят поравно. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на трафопост, находящ се в ПИ 167042 по плана на град Исперих, област Разград, 

собственост на Община Исперих съгласно АПОС №5833/26.02.2015г. 

  V. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование 

«Трансформаторен пост Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, област Разград, 

Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874, - по плана на 

Стопански двор №1   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  
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18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 389 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и 

ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2, от Закона за общинската собственост, чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и 

ал.5, чл.9, ал.2, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1, т.3  от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с § 4, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.7 от ПЗР на Закона за енергетиката 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 

2017г. в Раздел II „Продажба на сгради“ със следният имот: самостоятелен обект №1 с начин 

на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин 

на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, 

област Разград местност «Юсек юстю» намиращи се в имот №167042 собственост на 

Държавен поземлен фонд с АПОС №5833 от 26.02.2015г. при прогнозна продажна цена в 

размер на 2 000 лева. 

IІ. На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост променя характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на следният имот: самостоятелен 

обект №1 с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен 

обект №2 с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, 

Община Исперих, област Разград местност «Юсек юстю» намиращи се в имот №167042 

собственост на Държавен поземлен фонд с АПОС №5833 от 26.02.2015г.. 

IIІ. 1.1. Дава съгласие продажбата на имот: самостоятелен обект №1 с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, област 

Разград местност «Юсек юстю» в имот №167042 собственост на Държавен поземлен фонд, 

при граници: имот №167048,  имот №167046, имот №000111 и имот №000001 съгласно 
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АПОС №5833 от 26.02.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2015год. да се 

извърши без търг или конкурс на «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД, ЕИК 104518621 град Варна.  

1.2. Продажбата да се извърши на цена в размер на 2 106,00 (две хиляди сто и шест) 

лева без ДДС. 

1.3.Пазарната оценка на имота е в размер на  2 106,00 (две хиляди сто и шест) лева без 

ДДС определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.03.2017 г.   

1.4. Данъчната оценка на имота е в размер на 567,20 (петстотин шестдесет и седем 

лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702002139/28.08.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

 1.5. Дава съгласие дължимите данъци и такси по сделката да се заплатят поравно. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на трафопост, находящ се в ПИ 167042 по плана на град Исперих, област Разград, 

собственост на Община Исперих съгласно АПОС №5833/26.02.2015г. 

  V. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от 

Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област Разград 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

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

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя условията 

и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг или конкурс за 

срок не по дълъг от 10 години.  

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба № 

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

Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих.   

Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на петнадесет 

земеделски имоти в с. Лъвино и с. Конево, чиито договори за наем са прекратени. 

 

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

 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за управление, ползване 

и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на  имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 3 

(три) години на следните земеделски имоти,  както следва: 

 1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, категория 

III, с местонахождение с. Лъвино, местност „ГЬОЛДЖУК “ при граници на имота: имоти с № 

025071, имот № 000163 и имот № 000173, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

2757 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.  

 

 2. Поземлен имот № 003214 (нула нула три двеста и четиринадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,456 (едно цяло четиристотин петдесет и шест) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с 

№ 003213, имот № 003215, имот № 003001 и имот № 000120, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2900 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

31.03.2017год.  

3. Поземлен имот № 003215 (нула нула три двеста и петнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,750 (едно цяло седемстотин и петдесет) дка., категория – II (втора), 

с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с № 

003001, имот № 003214, имот № 003213, имот № 003216, имот № 003217, имот № 003218 и 

имот № 003219, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2901 от 30.03.2017год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год. 

4. Поземлен имот № 003216 (нула нула три двеста и шестнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,958 (едно цяло деветстотин петдесет и осем) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с 

№ 003217, имот № 003215, имот № 003213 и имот № 000120, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2902 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

31.03.2017год. 

5. Поземлен имот № 003218 (нула нула три двеста и осемнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 0,897 (нула цяло осемстотин деветдесет и седем) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с 

№ 000024, имот № 003219, имот № 003215 и имот № 003217, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2904 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2017год. 

6. Поземлен имот № 005364 (нула нула пет триста шестдесет и четири) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,632 (нула цяло шестстотин тридесет и два) дка., категория – 

III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: 

имоти с № 005365, имот № 005371, имот № 005363 и имот № 000072, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2913 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2017год. 

7. Поземлен имот № 005365 (нула нула пет триста шестдесет и пет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 0,834 (нула цяло осемстотин тридесет и четири) дка., категория – III 

(трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: 

имоти с № 005366, имот № 005362, имот № 005371, имот № 005364, имот № 000072 и имот № 

000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2914 от 30.03.2017год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 03.04.2017год. 

8. Поземлен имот № 005366 (нула нула пет триста шестдесет и шест) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,746 (нула цяло седемстотин четиридесет и шест) дка., 

категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници 

на имота: имоти с № 005367, имот № 005362, имот № 005365 и имот № 000120, съгласно Акт 
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за частна общинска собственост № 2915 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2017год. 

9. Поземлен имот № 005367 (нула нула пет триста шестдесет и седем) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,261 (нула цяло двеста шестдесет и един) дка., категория – 

III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: 

имоти с № 000120, № 005362 и № 005366, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

2916 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год. 

10. Поземлен имот № 006019 (нула нула шест нула деветнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006020, № 000020, № 

006012, № 006013, № 006014, № 006015, № 006016, № 006017, № 006018 и № 000098, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6123 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията 

по вписванията на 18.04.2016год. 

11. Поземлен имот № 006020 (нула нула шест нула двадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006021, № 000020, № 006019 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6124 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

12. Поземлен имот № 006021 (нула нула шест нула двадесет и едно) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006022, № 000020, № 006020 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6125 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

13. Поземлен имот № 006022 (нула нула шест нула двадесет и две) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006023, № 000020, № 006021 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6126 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

14. Поземлен имот № 006023 (нула нула шест нула двадесет и три) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006024, № 000020, № 006022 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6127 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

15. Поземлен имот № 006024 (нула нула шест нула двадесет и четири) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с 

местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006003, 

№ 000020, № 006023 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6128 от 

06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

 

ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) 

лева на декар.   

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

   

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на с. Лъвино има ли възражения. 

 / Кмета на с. Лъвино – отсъства/ 

 Кметския наместник на  с. Конево – няма възражения. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от 

Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област Разград 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 390 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за управление, ползване 

и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на  имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 3 

(три) години на следните земеделски имоти,  както следва: 

 1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, категория 

III, с местонахождение с. Лъвино, местност „ГЬОЛДЖУК “ при граници на имота: имоти с № 

025071, имот № 000163 и имот № 000173, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

2757 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год.  

 

 2. Поземлен имот № 003214 (нула нула три двеста и четиринадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,456 (едно цяло четиристотин петдесет и шест) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с 

№ 003213, имот № 003215, имот № 003001 и имот № 000120, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2900 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

31.03.2017год.  

3. Поземлен имот № 003215 (нула нула три двеста и петнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,750 (едно цяло седемстотин и петдесет) дка., категория – II (втора), 

с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с № 

003001, имот № 003214, имот № 003213, имот № 003216, имот № 003217, имот № 003218 и 

имот № 003219, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2901 от 30.03.2017год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год. 

4. Поземлен имот № 003216 (нула нула три двеста и шестнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,958 (едно цяло деветстотин петдесет и осем) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с 

№ 003217, имот № 003215, имот № 003213 и имот № 000120, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2902 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

31.03.2017год. 

5. Поземлен имот № 003218 (нула нула три двеста и осемнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 0,897 (нула цяло осемстотин деветдесет и седем) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: имоти с 

№ 000024, имот № 003219, имот № 003215 и имот № 003217, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2904 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2017год. 

6. Поземлен имот № 005364 (нула нула пет триста шестдесет и четири) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,632 (нула цяло шестстотин тридесет и два) дка., категория – 

III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: 

имоти с № 005365, имот № 005371, имот № 005363 и имот № 000072, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2913 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2017год. 
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7. Поземлен имот № 005365 (нула нула пет триста шестдесет и пет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 0,834 (нула цяло осемстотин тридесет и четири) дка., категория – III 

(трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: 

имоти с № 005366, имот № 005362, имот № 005371, имот № 005364, имот № 000072 и имот № 

000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2914 от 30.03.2017год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 03.04.2017год. 

8. Поземлен имот № 005366 (нула нула пет триста шестдесет и шест) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,746 (нула цяло седемстотин четиридесет и шест) дка., 

категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници 

на имота: имоти с № 005367, имот № 005362, имот № 005365 и имот № 000120, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 2915 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2017год. 

9. Поземлен имот № 005367 (нула нула пет триста шестдесет и седем) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,261 (нула цяло двеста шестдесет и един) дка., категория – 

III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на имота: 

имоти с № 000120, № 005362 и № 005366, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

2916 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год. 

10. Поземлен имот № 006019 (нула нула шест нула деветнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006020, № 000020, № 

006012, № 006013, № 006014, № 006015, № 006016, № 006017, № 006018 и № 000098, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6123 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията 

по вписванията на 18.04.2016год. 

11. Поземлен имот № 006020 (нула нула шест нула двадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006021, № 000020, № 006019 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6124 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

12. Поземлен имот № 006021 (нула нула шест нула двадесет и едно) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006022, № 000020, № 006020 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6125 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

13. Поземлен имот № 006022 (нула нула шест нула двадесет и две) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006023, № 000020, № 006021 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6126 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

14. Поземлен имот № 006023 (нула нула шест нула двадесет и три) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение с. 

Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006024, № 000020, № 006022 

и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6127 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

15. Поземлен имот № 006024 (нула нула шест нула двадесет и четири) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с 

местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006003, 

№ 000020, № 006023 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6128 от 

06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

 

ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) 

лева на декар.   

 



 47 

III. Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

   

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно:  Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Малко Йонково, община 

Исперих, област Разград   

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот VIII-730 в квартал 59 по регулационния план на с.Малко Йонково е 

частна общинска собственост с Акт № 6438 от 17.05.2017год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 18.05.2017год. В имота са построени две сгради, които до 2015год. се 

отдаваха под наем като здравна служба в селото. От пазарната оценка е видно, че сградите са 

в лошо техническо състояние, има пукнатини по стените, част от мазилката е паднала. 

Сградата не може вече да се ползва за извършване на здравни услуги тъй като не отговаря на 

съвременните изисквания. 

Предназначението на имота съгласно регулационния план на селото е за жилищно 

застрояване и  има постъпило заявление  за закупуване на имота като такъв. 

     Имотът  е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2017г. за продажба с Решение №  372 по Протокол № 33 от 27.07.2017год.    

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Създаване на условия за по-добро стопанисване на имота. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1.1. Урегулиран поземлен имот VIII-730 (римско осем тире седемстотин и тридесет ) в 

квартал 59 (петдесет и девет) с начин на трайно ползване  За жилищно застрояване с площ 

807 (осемстотин и седем) кв.м, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда № 

01 (нула едно) със застроена площ 77 (седемдесет и седем)кв.м и паянтова сграда № 02 (нула 

две) със застроена площ 40 (четиридесет)кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, 

одобрен със Заповед № 62/07.04.1987год.   с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. 

«Шипка» № 11, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ VII-731 

кв.59; изток –ул. «Шипка »; юг – ул. „Чавдар“ и запад – УПИ IХ-729 кв.59, съгласно АЧОС № 

6438 от 17.05.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 18.05.2017год.   

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

6 714,00 (шест хиляди седемстотин и четиринадесет ) лева, която е пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.07.2017 г.   

1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на  2346,80 (две хиляди триста четиридесет 

и шест лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001092/17.05.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.   

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на с.Малко Йонково има ли възражения. 

 / Кмета на с.  Малко Йонково – отсъства/ 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно:  Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Малко Йонково, община 

Исперих, област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  
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24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 391 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1.1. Урегулиран поземлен имот VIII-730 (римско осем тире седемстотин и тридесет ) в 

квартал 59 (петдесет и девет) с начин на трайно ползване  За жилищно застрояване с площ 

807 (осемстотин и седем) кв.м, ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда № 

01 (нула едно) със застроена площ 77 (седемдесет и седем)кв.м и паянтова сграда № 02 (нула 

две) със застроена площ 40 (четиридесет)кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, 

одобрен със Заповед № 62/07.04.1987год.   с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. 

«Шипка» № 11, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ VII-731 

кв.59; изток –ул. «Шипка »; юг – ул. „Чавдар“ и запад – УПИ IХ-729 кв.59, съгласно АЧОС № 

6438 от 17.05.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на 18.05.2017год.   

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

6 714,00 (шест хиляди седемстотин и четиринадесет ) лева, която е пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.07.2017 г.   

1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на  2346,80 (две хиляди триста четиридесет 

и шест лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001092/17.05.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

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

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно:  Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община 

Исперих,  област Разград 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 342 по Протокол № 31 от 26.05.2017год. на Общински 

съвет – Исперих е организиран и проведен  публичен търг с явно наддаване за продажба на 

поземлен имот № 24150.501.592 ведно с построените в имота сгради по кадастралната карта 

на с.Духовец, община Исперих. В деня на търга 30.06.2017год. както и на повторната дата 

06.07.2017год. не бяха закупени тръжни документи и не се явяха кандидати. 

Предложението ни е да се обяви нова тръжна процедура за продажба на имота при 

нова цена, а именно пазарната оценка, намалена с 50%. 

  

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

общинска собственост за 2017год.   

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 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 2017 год. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот - частна общинска собственост, представляващ: 

 

1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет 

точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две)  с начин на трайно ползване   За 
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друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди четиридесет и два) кв.м, 

ведно с построените в имота самостоятелни обекти: 

 

1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 (триста 

деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда. 

1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76 (седемдесет 

и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда. 

1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54 (петдесет и 

четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда. 

 с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена  със  Заповед РД-18-

40/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30; 

24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2010год., 

рег.№ 199,  том 1,  № 127. 

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

47 503,00 (четиридесет и седем хиляди петстотин и три лева) лева, която цена е пазарната 

оценка намалена с 50%. 

3.Пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

13.03.2017 год.е в размер на 95 006,00 (деветдесет и пет хиляди и шест) лева. 

4.Данъчната оценка на имота е в размер на 30 547,80 (тридесет хиляди петстотин 

четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702002047/16.08.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

    

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

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

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

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на с. Духовец  има ли възражения. 

  

 Айнур Али – Кмет на с. Духовец – нямам възражение по проекто решението.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно:  Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община 

Исперих,  област Разград 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  
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18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 392 

 

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 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот - частна общинска собственост, представляващ: 

 

1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет 

точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две)  с начин на трайно ползване   За 

друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди четиридесет и два) кв.м, 

ведно с построените в имота самостоятелни обекти: 

 

1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 (триста 

деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда. 

1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76 (седемдесет 

и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда. 

1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54 (петдесет и 

четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда. 

 с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена  със  Заповед РД-18-

40/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30; 
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24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2010год., 

рег.№ 199,  том 1,  № 127. 

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

47 503,00 (четиридесет и седем хиляди петстотин и три лева) лева, която цена е пазарната 

оценка намалена с 50%. 

3.Пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

13.03.2017 год.е в размер на 95 006,00 (деветдесет и пет хиляди и шест) лева. 

4.Данъчната оценка на имота е в размер на 30 547,80 (тридесет хиляди петстотин 

четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702002047/16.08.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

    

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

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

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

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно:  Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, 

област Разград   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 357 по Протокол № 32 от 29.06.2017год. на Общински 

съвет – Исперих е организиран и проведен  публичен търг с явно наддаване за продажба на 

сграда №10015.111.201.3  в с. Вазово. В деня на търга 28.07.2017год. както и на повторната 

дата 04.08.2017год. не бяха закупени тръжни документи и не се явяха кандидати. 

Предложението ни е да се обяви нова тръжна процедура за продажба на сградата при 

нова цена, а именно пазарната оценка, намалена с 50%. 

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  



 56 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1. Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно 

предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м., по 

кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 11.06.2007год. на ИД на АК 

с местонахождение на имота с. Вазово, ул. «Александър Стамболийски», община Исперих, 

област Разград при граници на имота: имоти с №, №10015.329; № 10015.111.485; № 

10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 4672 от 10.04.2017г. вписан в Агенцията 

по вписванията на 18.04.2017год.   

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

7 610,00 (седем хиляди шестстотин и десет) лева, която е пазарната оценка на имота 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  17.05.2017 г. намалена с 50%. / 

пазарната оценка е в размер на 15 220,00 лева./  

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 867,50 (три хиляди осемстотин 

шестдесет и седем лева и петдесет стотинки)  лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702002046/ 16.08.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

    

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на с. Вазово  има ли възражения. 

 /Кмета на с. Вазово – отсъства/ 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно:  Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, 

област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  
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21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 393 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ:    

1. Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно 

предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м., по 

кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 11.06.2007год. на ИД на АК 

с местонахождение на имота с. Вазово, ул. «Александър Стамболийски», община Исперих, 

област Разград при граници на имота: имоти с №, №10015.329; № 10015.111.485; № 

10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 4672 от 10.04.2017г. вписан в Агенцията 

по вписванията на 18.04.2017год.   

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

7 610,00 (седем хиляди шестстотин и десет) лева, която е пазарната оценка на имота 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  17.05.2017 г. намалена с 50%. / 

пазарната оценка е в размер на 15 220,00 лева./  

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 867,50 (три хиляди осемстотин 

шестдесет и седем лева и петдесет стотинки)  лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702002046/ 16.08.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 
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ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 
 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на 152 броя орехови 

насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино, община Исперих, област 

Разград. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 344 по Протокол № 40 от 31.03.2014год. на Общински 

съвет – Исперих е проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на орехови 

насаждения, находящи се край пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино, община Исперих и е 

сключен договор № 83 от 05.06.2014год. за срок от 3 години. Поради изтичане срока на 

действие на договора за наем е необходимо да се проведен нова процедура за отдаване под 

наем.  

Предложението ни е ореховите насаждения да се предоставят под наем за срок от 5 

години, като наемната цена от 5 лева на корен дърво да се запази. 

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

              

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост, чл.21, ал.1 и ал.3, чл.72, т.1 и чл.73, ал.2 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и изявен интерес за 

ползване под наем с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на орехови насаждения   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем на 152 броя 

трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост при следните условия: 

1.  Определя начална тръжна наемна цена в размер на 5,00 (пет) лева за трайни 

насаждения – едно орехово дърво, общинска собственост на територията на Община 

Исперих, представляваща пътна отсечка с. Вазово  - с. Райнино. 
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2. Отдаването под наем да стане чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване 

за срок от 5 (пет) години. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

 

ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

   

 

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кметовете  на с.Вазово и с. Райнино   за становище. 

  

 / Кметовете на с. Вазово и с. Райнино – отсъстват/  
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Заповядайте г-жо Романска. 

 

 Даринка Романска – общински съветник от политически представената група на 

БСП. 

 Наемната цена се определя на дръвче, но  някои от тях са изсечени. Смятам, че трябва 

да се актуализира броя на ореховите дръвчета преди провеждането на търга. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Това ще се направи.На търга ще се опишат брой съществуващи орехови дръвчета. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение по докладната има ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на 152 броя орехови 

насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино, община Исперих, област 

Разград. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

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

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 394 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост, чл.21, ал.1 и ал.3, чл.72, т.1 и чл.73, ал.2 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и изявен интерес за 

ползване под наем с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на орехови насаждения   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем на 152 броя 

трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост при следните условия: 

1.  Определя начална тръжна наемна цена в размер на 5,00 (пет) лева за трайни 

насаждения – едно орехово дърво, общинска собственост на територията на Община 

Исперих, представляваща пътна отсечка с. Вазово  - с. Райнино. 

2. Отдаването под наем да стане чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване 

за срок от 5 (пет) години. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

 

ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

   

 По предложение на общинските съветници Председателя на Общински съвет 

Исперих даде десет минутна почивка. 

 След изтичане на времето дадено за почивка Председателя на Общински съвет 

Исперих направи проверка за присъстващите общински съветници в зала, като брой 

присъстващи след почивката бяха 25 заседанието продължи по следващите точки от 

приетия дневен ред. 
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 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен терен”, кв. 

22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация : заличаване на 

ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - ОК 506, - ОК 

505 - ОК 504 – ОК - 503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501, и ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов 

квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; 

обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, 

УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство 

– Жм” в кв. 22  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

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

 

            Изработен е проект за Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за 

“Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната 

регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 

508, ОК 507 - ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501, и ОК 508 - ОК 

510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно 

жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-

296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за 

“Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22, разгледан на заседание на ОЕСУТ – 

Протокол № 4 т. 4 от  01.8..2017 год. 

                  Съгласно изискванията на чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, ПУП в обхват на повече от един 

квартал в населено място се одобрява  с Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 

от общия брой на съветниците,  предвид което предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

           Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за 

“Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната 

регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК – 

508 - ОК 507 - ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501 , и ОК 508 - 

ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно 

жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-

296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за 

“Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22 и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 129 ал. 2 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Одобрява проект Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен 

терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация : 

заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - 

ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501 , и ОК 508 - ОК 510, с 

 обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно 

строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ 

XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно 
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жилищно строителство – Жм” в кв. 22,  приет на ОЕСУТ и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 129 ал. 2 от ЗУТ 

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

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

приемането му.  

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е водеща . 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становище на Кмета на с. Голям Поровец. 

 / Становище от Кмета на с. Голям Поровец не постъпи  поради отсъствие в залата/ 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 395 

 

 

           Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за 

“Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната 

регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК – 

508 - ОК 507 - ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501 , и ОК 508 - 

ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно 

жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-

296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за 

“Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22 и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 129 ал. 2 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих   

РЕШИ : 

 

          1. Одобрява проект Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен 

терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация : 

заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - 

ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501 , и ОК 508 - ОК 510, с 

 обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно 

строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ 

XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно 

жилищно строителство – Жм” в кв. 22,  приет на ОЕСУТ и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 129 ал. 2 от ЗУТ 

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

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

приемането му.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), засягаща 

ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  с. М. Поровец 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

                 От Диана Георгиева Дакова – собственик на ПИ № 332, кв. 36 по плана  с. М. 

Поровец има подадена молба до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ – 566/19.07.2017 год. 

за Изменение на ПУП – ПР   по смисъла на чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 134 ал. 2 т. 1 от ЗУТ 

във връзка с чл. 208 ал. 1 от ЗУТ, касаещо промяната на уличната регулация от ОК 83 до ОК 

85 , засягаща ПИ № 332, кв. 36 по плана  с. М. Поровец 

                  Съгласно условията на чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 ал. 4 от ЗОС 

разработването на  ПУП, във връзка с промяна на уличната регулация се разрешава с 

Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид 

което предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е :   

  

            Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР ПР (улична регулация от ОК 83 

до ОК 85), засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по 

плана  с. М. Поровец  и на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, 

чл. 134 ал. 2 т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 208 ал. 1 от ЗУТ, и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 

2 и чл. 34 ал. 4  от ЗОС 

 

Общински съвет  РЕШИ : 

 

       1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), 

засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  с. М. 

Поровец   

       2. 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  

примането му.  

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

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

          

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е водеща . 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка  

             

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становище на Кмета на с. Малък Поровец. 

 / Становище от Кмета на с. Малък Поровец не постъпи  поради отсъствие в залата/ 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 396 

 

                   

 

            Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР ПР (улична регулация от ОК 

83 до ОК 85), засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ 

I,  по плана  с. М. Поровец  и на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от 

ЗУТ, чл. 134 ал. 2 т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 208 ал. 1 от ЗУТ, и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 

и ал. 2 и чл. 34 ал. 4  от ЗОС 

 

Общински съвет  

РЕШИ : 
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       1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), 

засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  с. 

М. Поровец   
       2. 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  

примането му.  

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

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

          

 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, 

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

Задание, с приложения към него Опорен план 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

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

до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-585 /25.07.2017 год. за Разработване на ПУП – ПЗ 

на поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Айорман” – землище гр. Исперих, 

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

с приложения към него Опорен план.              

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

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

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

съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което предлагам 

Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

           Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 140, 

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

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

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

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

            1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, 

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

             

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

 

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

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

                      

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е водеща . 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка  

             

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Миризмата от лагуните на свинекомплекса, които се носят из целия град страдат 

живущите. Никой до сега не е сигнализирал писменно. Предлагам представител на 

дружеството да бъде поканен и  ни обесни правили се нещо по този въпрос. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Искам да попитам главния архитект на общината г-н Йоцов налице ли са всички 

документи за разработването на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, 

местност  “Айорман” – Землище гр. Исперих. 
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 Има представител на дружеството заповядайте да разнесните на общинските 

съветници нуждата от разработването на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 

32 874, местност  “Айорман” – Землище гр. Исперих. 

 

 Полина Костадинова – представител на “Агротайм” ЕООД гр. Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Идеята на ръководството на “Агротайм” ЕООД гр. Исперих е за закопуване на горска 

територия за свободно отглеждане на свине. Замисъла е да се направи коридор от халетата до 

горага за да се доближат до естествената среда тези животни. Няма да има застрояване, а 

само заграждане на територия. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, когато одобряваме ПУП ще покани управителя на дружеството. 

 Други въпроси? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 397 

 

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

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

Разград и одобряване на Задание, с приложения към него Опорен план,  на основание чл. 21 

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

 

Общински съвет Исперих 

РЕШИ : 

 

            1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, 

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

          

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

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

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

дневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
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            Относно: Приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба № 11 за 

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

Община Исперих“ 

 

            Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.         

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

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

 

С „Наредба  № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Исперих (Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 

20.12.2013год. на Общински съвет Исперих), /наричана по-нататък наредбата/ се уреждат 

отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на 

предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на 

територията на община Исперих. 

Причини, които налагат приемането на проект на Наредба за допълнение в Таблица на 

услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих са тези, че в чл.52, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от Закона за 

водите, е вменено задължение на кмета на общината и общинския съвет за издаване 

разрешителни за ползване и водовземане от водни обекти, включително язовири и 

микроязовири – публична общинска собственост. Разпоредбата на чл. 50, ал.2 от същия 

закон, регламентира заплащането на такси за издаване на разрешителните за водовземане и за 

ползване на воден обект. Размерът и видът на таксите които се събират за издаване на 

разрешения по Закона за водите се определя с Тарифа за таксите, които се събират в 

системата на МОСВ, приета с ПМС №136 от 13.05.2011г. Съгласно чл.195а, ал.4 от Закона 

за водите, таксите за издаване на разрешителни по чл.50, ал.2 за води и водни обекти 

публична общинска собственост се „заплащат по бюджетна сметка на общината в случаите на 

издаване на разрешително за водовземане или ползване на воден обект - общинска 

собственост“. С оглед на изложеното е необходимо да се допълни Наредба № 11 за 

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

община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при 

Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават нови точки 13, 14, 15 и т.16 

определящи размера на дължимите такси.  

 

 
 
 

Целите, които се поставят: 

Въвеждат се следните нови услуги, които ще се предоставят от Общинска 

администрация – Исперих: 

1. Издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по чл.52 и 

чл.60 от Закона за водите; 

2. Продължаване на срока на издадено разрешително по чл.52 и чл.60 от Закона за 

водите; 

3. Изменение и/или допълнение на издадено разрешително по чл.52 и чл.60 от Закона 

за водите; 

4. Издаване на заверено копие на документ. 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината. 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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Очаквани резултати от прилагането: 

- възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;  

- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество;  

- постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси;  

- повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската 

администрация гр. Исперих. 

Предлагания проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за 

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

Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя предвид 

съответствието на основните нормативни актове с тях. 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за 

допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на Община 

Исперих.  

За предлагания проект на Наредба е извършена частична предварителна оценка на 

въздействието.  

Съгласно  чл. 20 от ЗНА предварителната оценка на въздействието е частична и 

цялостна. Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда 

изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на 

Министерския съвет. За нормативните актове на общинските съвети законът не е въвел 

изискване за извършване на предварителна и/или последваща оценка. За тях те не са 

задължителни. Оценката на въздействието може да се извърши по желание или по преценка 

за нейната необходимост от съответния орган на местната власт. 

Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на 

ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми от 

гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях. Това е гаранция, че процесът 

на вземане на решения се базира на доказателства и данни, събрани чрез консултации със 

заинтересованите страни. 

В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени обществени 

консултации със заинтересовани лица и организации. 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА, чл. 8, 

чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от АПК, Общински съвет Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема НАРЕДБА за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

(Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на Общински съвет Исперих), 

както следва: 

§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси, както следва:  

 
№ 
по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
срок-дни 

 
цена 

 
срок-дни 

 
цена 

 
срок-дни  

 
цена 

 

  

 

ЕКОЛОГИЯ 

 

 

 

13. 

Издаване на разрешително за 

водовземане и/или ползване 

на воден обект 

от 2 до 

4 

месеца 

250     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

14. 

Продължаване на срока на 

издадено разрешително 

от 2 до 

4 

месеца 

100     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

15. 

Изменение и/или допълнение 

на издадено разрешително 

от 2 до 

4 

месеца 

130     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

16. Издаване на заверено копие 

на документ 

1 7      

 

§ 2. Наредбата за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от деня на 

качването и на интернет страницата на Община Исперих. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл.78, 

ал. 3 от АПК действия. 

 

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

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

 

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

Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е водеща . 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка  

             

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

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

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Моля, колеги гласуването е поименнно. 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 
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Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с 

унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих  на  Наредба № 11 за 

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

Община Исперих“ 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 398 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА, чл. 8, 

чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от АПК, Общински съвет Исперих 

 

 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема НАРЕДБА за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

(Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на Общински съвет Исперих), 

както следва: 

§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси, както следва:  

 
№ 

по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА 

УСЛУГА 

БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

срок-дни 

 

цена 

 

срок-дни 

 

цена 

 

срок-дни  

 

цена 

 

  

 

ЕКОЛОГИЯ 

 

 

 

13. 

Издаване на разрешително за 

водовземане и/или ползване 

на воден обект 

от 2 до 

4 

месеца 

250     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

14. 

Продължаване на срока на 

издадено разрешително 

от 2 до 

4 

месеца 

100     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

15. 

Изменение и/или допълнение 

на издадено разрешително 

от 2 до 

4 

месеца 

130     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

16. Издаване на заверено копие 

на документ 

1 7      

 

§ 2. Наредбата за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от деня на 

качването и на интернет страницата на Община Исперих. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл.78, 

ал. 3 от АПК действия. 

 

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

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

 

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

Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

НАРЕДБА № 11 
 

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

Община Исперих 

 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп.  

с Решение №  525   по протокол № 58  от 27.05.2015г  на ОбС – Исперих, изм. и доп с 

Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение 

№155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение №166 по 

Протокол №15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, доп. с Решение №191 по Протокол №16 

от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение  № 368   по Протокол  № 32   от  

29.06.2017г.  на ОбС – Исперих; доп.  с Решение № 398   по протокол № 35  от 27.09.2017 г.  

на ОбС – Исперих 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ   І 

 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 

администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически 

лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Исперих. 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

   1. за битови отпадъци; 

   2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 

ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и  улични платна; 

   3. (доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  за 

ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги; 

   4. за технически услуги; 

   5. за административни услуги; 

         6. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) откупуване 

на гробни места;      

         7. за притежание на куче; 

         8. други местни такси, определени със закон; 

         9. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих, в 

сила от 01.08.2016г.) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното 

предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън 

финансираните от държавата дейности; 

       10. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих, в 

сила от 01.08.2016г.) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното 

и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват 

от центровете за подкрепа за личностно развитие. 

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с 

изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо 

ползване. 
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Чл. 3.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. 

Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой. 

(2) Местните такси и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено 

друго. 

Чл. 3а(1) (нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС – 

Исперих) Когато искането за предоставяне на административни услуги се отнася до 

комплексно административно обслужване, в което участва община Исперих, то може да бъде 

подадено и в община Исперих. 

 (2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща такса, съответстваща на 

определената в настоящата наредба за съответната услуга. 

Чл. 4.(1) Общински съвет Исперих определя размера на местните такси и цени на 

услуги се определя при спазване на следните принципи: 

   1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата:  

   2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

   3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси; 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 

отделна такса за всяка от дейностите. 

Чл. 5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват 

всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, 

консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други разходи (напр. 

инвестиционни), имащи отношение към формирането на размера на таксата или цената на 

услугата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството 

и актовете по неговото прилагане. 

Чл. 6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 

защита на обществения интерес. 

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера 

на таксата е за сметка на общинските приходи. 

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на 

споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 

Републикански бюджет. 
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период 

от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, съгласно реда определен в 

съответните раздели на тази Наредба. 

Чл. 8.(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 

частично от заплащане на отделни видове  такси по ред определен  в съответните раздели на 

Наредбата. 

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи. 

(3)  Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета 

на общината. 

(4)  Редът за освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от заплащане 

на отделни видове такси е следният: 

1.   Лицето подава заявление, с което заявява и декларира, че попада в категорията на 

освободените от такси лица, съгласно решението на Общински съвет Исперих. 

2.  Към заявлението се прилага копие от актуален документ, доказващ принадлежността 

му към съответната категория лица. Заявлението и документите по т. 1 и 2 се разглеждат и 

проверяват от Комисия, определена със заповед на кмета на Община Исперих, която се 

произнася с Решение, обективирано в протокол.  
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Чл. 8а. (нова приета с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС - 

Исперих) Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица. 

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, 

основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В 

този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е 

възможно получаването на нетни приходи. 

Чл.10.(1) Местните такси, цени на услуги  се събират от и за сметка на  общината. 

(2) Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга  или  предоставяне на право от 

Общината,сроковете за изпълнение, както и  необходимите за това документи и 

длъжностните лица се определят  със заповед  на Кмета на  Общината (ако  същите не са 

определени с друг нормативен акт). 

(3) (нова приета с Решение  № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС - Исперих) 

Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в 

размер до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението. 

(4) (нова приета с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС - Исперих) 

Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000лв. или 

за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет. 

Чл.10а. ( нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) 

Установяването, обезпечаването и  събирането на местните такси по Закона за местните 

данъци и такси се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от същия закон. Обжалването на 

свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 

Чл.11. Промените в размера на местните такси, цените на услугите и правата се 

извършват с решение на Общинския съвет. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Местни такси 

 

РАЗДЕЛ І 

Такса за битови отпадъци 

 

 Чл.15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за  

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезврежданве на битови отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. 

 (2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общински съвет Исперих въз основа на одобрена план-сметка, за всяка дейност включваща 

необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депо за битови отпадъци – град Разград; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
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обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване.  

(3) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на община Исперих по ал. 2 

подлежи на проверка от Сметната палата. 

  (4) Когато до края на предходната година Общински съвет Исперих не е определил 

размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база 

действащия размер към 31 декември на предходната година. 

Чл.16.(изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС – Исперих) 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните 

данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със 

заповед на кмета на община Исперих и се обявява публично до 31 октомври на предходната 

година. 

 Чл. 17. (1) Таксата се заплаща от: 

1. Собственика на имота; 

2. Ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 

3. Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване-концесия; 

4.      За имот- държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на  което имотът е 

предоставен  за  управление  

 5. Собственикът  на  сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е  

задължен и за този имот или съответната част от него. 

Чл. 18 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. 

     (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, 

размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа определена по 

следния ред: 

     1. За имоти на физически лица, които се намират в границите на Общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

   1.1. жилищни и вилни имоти -  пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

   1.2. нежилищни - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

   1.3. нежилищни с търговско предназначение -  пропорционално върху данъчната оценка 

на имота; 

   2. За имоти на юридически лица, които се намират в границите на Общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

        2.1. За жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение 

№ 2 от Закона за местни данъци и такси; 

        2.2. За  нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от  

данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона 

местни данъци и такси.  

         3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски 

производители - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или 

отчетната стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси. 

         4. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)   

         5. За имоти собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън 

районите , в които общината е организирала събиране и  извозване на битови отпадъци се 

събира такса за ползване  на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал1 от Закона за 

местните данъци и такси. 

       (3) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

 1. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

       2. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

       3. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
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4. ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

    (4) (отм. с решение №525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС – Исперих; нова приета 

с Решение №   по протокол №   на ОбС - Исперих) Община Исперих уведомява лицата по 

чл.17 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане. 

  Чл. 19 (1) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на 

битовите отпадъци се включват разходите по чл. 15, ал. (2), т.1, 2 и 3.  

            (2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално 

върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите 

по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси. 

     (3) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството, 

юридическите лица по чл. 18, ал.(2), т.2, т.2.2. подават в срок до 30 ноември на предходната 

година декларация по образец (Приложение №1) до Кмета на община Исперих за вида и броя 

на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината, 

съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

     (4)   За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от 

датата на придобиването им. 

Чл. 20. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл. 19, ал.3, 

декларирали са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта 

съдове, заплащат годишна такса по реда определен в чл.18, ал.(2), като от размера на 

дължимата годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, 

съгласно сроковете за плащане. 

Чл.21.  (1) Не се събира такса за: 

   1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако 

имотът не се ползва през цялата година и е подадена  декларация по образец ( Приложение№ 

2) от собственика или ползвателя  до края на предходната година в община Исперих по 

местонахождението на имота; 

   2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се 

предоставя от община Исперих; 

   3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други 

съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. 

        (2) (изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС – Исперих; доп. с 

Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Лицата по чл.21,ал.1, т.1 

подават декларация  по образец (Приложение 2) в отдел МДТ на община Исперих, която се 

приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията 

следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота. 

 (3) ( отм. с Решение   №  368   по  Протокол  №  32 от  29.06.2017г.  на ОбС – Исперих ) 

  (4)  Освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на общината.  

  (5) За обстоятелствата, декларирани по ал.1,т.1 се извършват периодични проверки,  

включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия, вода 

и други консумативни разходи за съответния период.  

  (6) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи,че ползва имота, 

то дължи таксата със съответната лихва.  

        Чл. 22. (1) ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

                      (2) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

                (3)  (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

        Чл. 23 (1) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС - Исперих) 

Таксата се заплаща на две равни вноски   до 30 юни и  до 31 октомври на годината, за която е 

дължим  в отдел МДТ или по банков път.  

 (2) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) На 

предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
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 (3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.  

Чл. 24.(1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 

Исперих) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 

домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени.   

   (2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, 

несвързана с пряката им богослужебна дейност.         

                                  

Раздел ІІ 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна 

и терени с друго предназначение 

 

Чл.25. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, 

върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с 

друго предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в 

зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2  се определят от общинския съвет. 

      (4) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл. ДДС:   

 

вид Населено място На ден На месец 

На  открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00лв. на кв.м. 

На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 

На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 

т.1 Търговци ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят 

допълнително към дневната  такса   - 0,20лв/кв. м. 

т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска 

продукция: 

2. 1 на открито  - 3 (три) лева на кв. м; 

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса „  

(5) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден -  3.60 лв. 

(6) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке               - 2.50 лв.     

б) от микробус до 1 тон                              - 4.00 лв.     

 в) от микробус от 1 тон до 2 тона             - 5.00 лв.      

                   г)  от микробус над 2 тона                         - 6.00 лв.    

                   д) от товарен автомобил до 4 тона            - 7.00 лв.    

                   е) товарен автомобил над 4 тона               -10.00 лв.     

(7) Такса за продажба на живи животни:  

1. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

  - с лек автомобил или ремарке               - 2.50 лв.      

   - с  микробус до 1 тон                              - 5.00 лв.     

                     - с  микробус над 1 тон                            - 6.00 лв.    

              б) пуйки, патици и гъски – на брой         - 0.25 лв./бр.    

         2. дребни животни: 

              а) малки прасета ( на брой)                        - 0.40 лв./бр.    
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               б)агнета и ярета  ( на брой)                        - 0.40 лв./бр.     

 (8)  Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо се от 

два кв.м с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС:   

 

    1. На ден                                                          - 2.50 лв./кв.м.    

                2. На месец           - 18.00 лв./кв.м. 

  3. Продажба на промишлени стоки от кола:  

              а) от лек автомобил                              - 5.00 лв.      

              б) от микробус до 1 тон                       - 7.00 лв.                                       

              в) от микробус от 1 тон до 2 тона       -  8.00 лв.     

              г) от микробус над 2 тона                    - 9.00 ле.      

              д) за продажба с товарен автомобил  -15.00 лв. 

  и /или ремарке 

(9)  Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 

 1. На ден:          - 5.00 лв. 

 2. На месец:          -20.0 лв. 

(10)  Продажба на строителни материали: 

 1. С товарна кола до 4 тона        - 18.00 лв. 

 2. С товарна кола над 4 тона          - 20.00 лв. 

            (11) Такса за запазено място за абонат:   

            1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м          

    2. За шест месеца  – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м „                        

(12) Такса за ползване на измервателен инвентар :  

- Кантари за ден              -   1.00 лв.                              

 - Кантари за месец                  - 20.00 лв.    

 (13) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно,в началото 

на месеца. 

 (14) Годишните такси по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 се заплаща до 20 число на месец 

януари за текущата години  на касата на "Общински пазари". 

 (15) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински пазар 

през текущата година              - 25.00 лв.  

 (16) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 

ползва 20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ  по ал. 4 и ал. 8, т. 2”    

 (17) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за 

периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.  

 (18) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 

Чл.26.(1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска 

продукция, таксата се определя:  

   1. производител на селскостопанска продукция заплаща- 80% от размера на таксата по 

чл. 20, ал.4 от настоящата Наредба  или  0,40 лв. на кв.м. на ден  или 6,40лв.на месец; 

   2. производител-пенсионер на селскостопанска продукция заплаща- 60% от размера на 

таксата по чл.19, ал.4 или  0,30 лв. на кв.м. на ден или 4,80лв. на месец; 

(2) За производители на селскостопанска продукция с І и ІІ група инвалидност размерът 

на таксата се намалява с 50% от размера на таксата по чл. 21, ал.4 от настоящата Наредба или 

0,25 лв. на кв.м. на ден или 4,00лв.на кв.м.на месец; 

Чл.27.(1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени общинска 

собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

   1. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 

разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на открито 

пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки ( мостри) пред търговски 

обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към търговските 

обекти : 
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        а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона       - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 

                                         - ІІ зона      - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 

          - села -                          - 1.00 лв./ кв.м. на месец; 

 

        б/  за сезонно ползване - Исперих –           І зона       - 4.00 лв./ кв.м. на месец; 

                                         - ІІ зона      - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 

          - села -                           - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 

           2. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, мартеници, 

сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти: 

        а/  за гр.Исперих – І зона       -на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места   30,00лв./ кв.м. ; 

                                     -- ІІ зона      -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец   20,00лв./ кв.м. ; 

        б/ за селата                               -на ден 0,20 лв./ кв.м.  на ден, на месец 3,00лв./ кв.м. ; 

(2) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири, 

събори и празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса --- 1,50лв. на кв.м. на ден. 

(3) За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами, 

стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса --- 0,50лв. на кв.м. на ден. 

(4) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, инвентар и 

др. без търговско предназначение и за извършване на товаро- разтоварна дейност: 

  1. за гр.Исперих -   3,00лв./кв.м. на месец  и 0,10 лв./кв.м на ден 

  2. за селата          -  1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден;  

(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди издаване на 

разрешението за посочения в разрешението период. 

(6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

разполагане на рекламно-информационни  елементи/ знамена, транспаранти,  надписи, 

информационно – указатлни табели и др./с временен характер на общински площи и терени 

се заплащат следните такси: 

  1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

 

      за гр.Исперих -   І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец;   

                              ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец; 

 

2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

за селата          -  1,00лв./кв.м. на месец;  

 

(7) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) При 

ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се плащат 

месечно, но не по-късно от 10- число на текущия месец. 

(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Квадратурата, която ще се предоставя за ползване ще бъде определена от комисия, назначена 

от Кмета на Община Исперих. 

Чл.28. Таксата по чл.25 и чл.26 се събира от Общински пазар, а таксата по чл.27 се събира 

от общинска администрация -Исперих. 

 

 

Раздел III 

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги, лагери и други общински социални услуги 
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Чл. 29. (1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 

Исперих) За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът дължи 

месечна такса или сума, която се формира по следния начин: 

1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

децата, ползващи детска ясла: 

 Месечна такса гр. Исперих 

1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10лв./ месец 

2 разход за хранителни продукти 1,95лв./ ден 

 

2. (изм. с Решение  № 368 по  протокол  №  32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих ) За 

децата в I-ва и II-ра група, ползващи  детска  градина: 

 Месечна такса Община  

Исперих 

1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10лв./ месец 

2 разход за хранителни продукти  1,95лв./ ден 

 
3. (текстът не е приет с Решение №103 по протокол 11 от 28.04.2016г. на ОбС – 

Исперих) 

4. (изм. с  Решение  №  368 по  протокол  № 32 от 29.06.2017г.  на  ОбС – Исперих ) За 

децата в III-та подготвителна група, ползващи  детска градина през извънучебния период от 

01 юни до 14 септември на съответната година: 

 Месечна такса Община 

Исперих 

1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10лв./ месец 

2 разход за хранителни продукти 1,95лв./ ден 

 

5. (изм. с Решение  №  368   по протокол  №   32 от 29.06.2017г.  на ОбС – Исперих ) За 

децата в III-та подготвителна група, които няма да ползват  детска градина през извънучебния 

период от 01 юни до 14 септември на съответната година не се дължат таксите предвидени в 

т.4, ако родителят или настойникът предварително подаде писмено заявление до детското 

заведение и уведоми, че в този период детето няма да посещава детската градина. 

6. ( нова приета с Решение №  368  по  протокол  № 32 от 29.06.2017г.  на  ОбС  - 

Исперих )  За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за  завършена 

подготвителна група и подлежащи на прием  в първи  клас през текущата календарна година, 

се дължи месечна такса за периода от 01 юни  до 14 септември  включително в  размер, 

определен  в ал. 1, т. 4. 

(2) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Не се заплаща месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за хранителни продукти 
след подаване на заявление от страна на родител или настойник, за:  

1.  (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете 
сирак; 

2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете със 
заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 

3. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете, на 
което и двамата родители са със 71%  и  над 71%  намалена работоспособност с решение на 
ТЕЛК/ НЕЛК; 

4. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че три от децата ползват същото 
или друго детско заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в 
цял размер, за второто – в половин размер, а за третото и всяко следващо дете не заплащат 
такса.  

(3) (изм. с Решение № 209 / 28.12.2009 г на ОбС – Исперих, протокол № 34, отм. с 
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Решение № 51/18.04.2012г. по Протокол № 11 на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение №104 
по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Месечна такса за детска ясла и градина, 
както и разход за хранителни продукти се заплаща с 50% намаление, след подаване на 
заявление от страна на родителя или настойника за: 

1.  (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
дете - полусирак; 

2.  (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
деца - близнаци (и за двете деца); 

3.  (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
дете със заболявания и увреждания с до 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 

4. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
дете, на което един от родителите е със 71%  и  над 71%  намалена работоспособност с 
решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 

5. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
дете, на което и двамата родители са студенти редовно обучение; 

6. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 
второ дете,  когато две деца от едно семейство са приети в същото или друго детско 
заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в цял размер, а за 
второто дете – в половин размер от цялата такса; 

7. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
дете, в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане в приемно 
семейство по реда на Закона за закрила на детето. 

8. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
дете на самотна майка с баща неизвестен. 

(4) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Когато 
детето попада в две или повече точки посочени в ал.2 и ал.3 родителят или настойникът има 
право да избере най-благоприятната преференция и да  я посочи в  заявлението си. 

(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради 
аварии и ремонт, карантина и други обективни причини /регламентирани със съответната 
заповед/.  

 (6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
При отсъствие на детето, разхода за хранителни продукти не се заплаща за времето, през 
което то ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът подаде заявление по 
образец и уведоми директора на детското заведение, един ден по-рано или с медицински 
документ, представен в деня на издаването му. 

(7) (изм. и доп. с с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
За ползване на намаленията и освобождаването от месечна такса и разход за хранителни 
продукти по ал.2 и ал.3, родителят или настойникът подава заявление по образец до 
директора на детското заведение, придружено с необходимите документи, доказващи 
преференцията. Заявлението се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя или 
настойника.  

(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Необходими документи за освобождаване от месечна такса и разход за хранителни продукти 
по ал.2: 

1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по ал.2, т.1; 
2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.2, т.2; 
3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по ал.2, 

т.3; 
4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с 

посочени данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското 
заведение, както и удостоверение за раждане на всички деца, с което ще се удостовери 
поредността им - за случаите по ал.2, т.4. 

(9) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
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Необходими документи за заплащане на месечна такса и разход за хранителни продукти с 
намаление в размер на 50% по ал.3: 

1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по ал.3, т.1; 
2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по ал.3, т.2; 
3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.3, т.3; 
4.  копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4; 
5.  служебни бележки от ВУЗ - за случаите по ал.3, т.5; 
6. служебна бележка  от  детското заведение,  където е записано първото дете,  с 

посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското 
заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се удостовери 
поредността им - за случаите по ал.3, т.6;  

7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7. 
(Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за 
отглеждане в приемно семейство се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по 
административен ред.); 

8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди 
записване на детето) - за случаите по ал.3, т.8. 

(10) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 
Исперих) Копията на документите по ал.8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и се 
заверяват от длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към заявлението. 

(11) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 
Исперих) Освобождаването и намаляването на месечната такса или разхода за хранителни 
продукти започва от началото на месеца, следващ подаването на заявлението с 
придружаващите го документи. 

(12) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 
Исперих) 1.Месечните такси и разходът за хранителни продукти се начислява и събира от 
длъжностните лица в съответните детски заведения и се внася в общинския бюджет до 10-то 
число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 
2.Месечните такси и разходът за хранителни продукти в детските градини на делигиран 
бюджет се набисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в сметката на съответното 
детско заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 
 

Чл.29а (нов приет с Решение №155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС - Исперих) 

(1) За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих 

родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева за дневна порция /1 бр. 

купон/. 

(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна 

до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка. 

(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва 

чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за 

хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване 

на молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на абонаментната карта 

родителят или настойникът ще имат право да закупуват купони. 

(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя и/или настойника чрез 

предварителна заверка на купона. 

 
Чл.30.(1) (изм. с Решение № 502  по Протокол №57  от 30.04.2015г. на ОбС – Исперих) За 

ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в размер на 2,00лв. 

(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща такса на ден в 

размер: 

   1. индивидуална нощувка за легло -- 6,00лв.; 
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   2. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -- 5,00лв. 

(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните продукти. 

(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.   

Чл. 31. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) (1) За 
ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна се заплаща такса, както следва: 

 
1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла) 

 

- 20.00лв./ ден/ бунгало; 

 

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)        - 20.00лв./ ден/ бунгало; 

 

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)         - 32.00лв./ ден/ бунгало; 

 

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)         - 10.00лв./ ден/ бунгало. 

 

(2) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Таксата 
се заплаща от ползвателя преди ползване.  

  

Чл.32.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща  месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната 

услуга. 

(2) Разходите по  ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни 

разходи за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите 

разходи за електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация и 

битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, 

помощите от донорски програми и благотворителност. 

 (3) Ветераните от войните ползват с предимство услугите на социалния патронаж на 

основание чл. 4,   ал. 5 от Закона за ветераните от войните, като за това заплащат до 30% от 

получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на 

общината.  

(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален 
патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за 
който се дължат.  

 

Чл. 33. (1) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Такса за ползване на градски стол гр. Исперих: 

 
1. малка зала 

 
- 30.00лв./ ден; 

 
2. голяма зала      - 130.00лв./ ден; 

 
3. малка зала, включително и кухня - 50.00лв./ ден; 

 
4. голяма зала, включително и кухня        - 150.00лв./ ден; 

 
5. кухня        - 3.00лв./ час + 

ел.енергия и вода. 
 

(2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на 
заседателна зала на Община Исперих 

 
- 20.00лв./ ден. 
 

(3) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от  



 89 

28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на ритуална 
зала на Община Исперих       

- 30.00лв./ ден. 
 

(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на зала в с. 
Подайва 

 
-150.00лв./ден. 

    

Раздел IV 

Такса за притежаване на куче 

Чл. 34. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса по  в 

общината, по постоянният му адрес/седалище. 

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

Чл. 35. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 

декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 

Чл. 36. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в 

едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За 

кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от 

годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на 

придобиването. 

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 

Раздел V 

Такси за технически услуги 

Чл. 37. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 

строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно  таблица с 

унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с чл.3 и чл.4  

от  настоящата наредба. 

РАЗДЕЛ VI 

Такси административни услуги в сферата на Търговията 

Чл.41. (1) За разрешение на търговия с тютюневи изделия се заплащат такси определени 

въз основа на разходите извършвани от общината за обработката на документацията и 

контрола по спазването на изискванията за предоставяне на разрешението, в размер на 20. 00 

лв. за обикновена услуга със срок на изпълнение до един месец и 30. 00 лв. за бърза услуга 

със срок на изпълнение до една седмица.    

(2)  Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението 

се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на публични и частни 

държавни и общински вземания към датата на издаване на удостоверението 

Чл.42.  Таксите се заплащат при предявяване на искането. 
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Раздел VІІ 

Такси за ритуални услуги и откупуване на гробни места; 

Чл.43.(1) За ползване на гробни места над 8 г.се заплащат еднократно такси, както следва: 

   1. до 15 години – 15,00лв; 

   2. за вечни времена –  60,00лв.; 

   3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 

   4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, 

определена за гробното място – 10,00лв. 

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто. 

Чл.44. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи 

гробищните паркове. 

 

РАЗДАЛ VIII 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица 

(нов приет с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС - Исперих) 

 

Чл. 44а.  Цени за амбалаж - втора употреба: 

      1.За стъклен буркан с вместимост от 0,200 л.  до 0,350 л. за 1 брой- 0,15 лв. без ДДС; 

  2.За стъклен буркан с вместимост от 0,350 л. до 0,900 л. за 1 брой – 0,25 лв. без ДДС; 

3. за стъклен буркан с вместимост от 0,900 л.  до 1,500 л. за 1 брой– 0,50 лв. без ДДС; 

4. за стъклен буркан с вместимост от 1,500 л.  до 3,000 л. за 1 брой – 0,90 лв. без ДДС. 

 

 

Глава трета 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Чл.45. За всички услуги, предоставяни от общината, се определя цена извън тези по чл.2, 

ал.1от тази Наредба. 

Чл.46.(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от 

общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки 

разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

   а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

   б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за 

материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и 

оборудване; 

    в/ разходи за управление и контрол; 

     г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на 

стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието 

върху околната среда; 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 

(4) Разходите по ал.1 се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата 

система за отчетност. 

(5) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях 

постъпват в бюджета на общината. 

Чл.47.(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

   1. обикновени; 

   2. бързи; 

   3. експресни. 
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(2) Сроковете за извършване на услугите са определени в ТАБЛИЦА НА УСЛУГИТЕ С 

УНИФИЦИРАНИ НАИМЕНОВАНИЯ И   ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ   ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ – 

Приложение  №1 към настоящата наредба. 

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 

необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

Чл.48. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга и мястото на 

изпълнение на услугите се определя със заповед на кмета на общината. 

Чл.49. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета 

на общината. 

Чл.50. В изпълнение на правомощията си по чл. 431 от ГПК за получаване на писменни 

справки и сведения, на копия и извлечения на документи, съдържащи информация за 

длъжника, ЧСИ има право да получава информацията необходима за съответното 

изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки,  по него се дължи 

съответната такса, както следва:  

   1. обикновени – 10 лв. 

   2. бързи – 20 лв. 

   3. експресни – 30лв.  

Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 51. (1) ( отм. с Решение  №  368   по  Протокол  №  32 от 29.06.2017г. на  ОбС – 

Исперих ) 

 (2) При неспазване разпоредбите на Наредбата в частта, отнасяща се до общинските 

публични вземания извън случайте на ал.3 на физическите лица се налага глоба в размер от 

20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в 

размер от 100 до 500 лева. 

 (3) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

Чл.52. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 

определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на 

общината. 

            Чл.53. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. „Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични 

услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

2.  „Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са 

в брак  

3. „Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива или 

обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 

първоначалното му счетоводно завеждане. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета 

на общината или определени от него лица. 

§ 2. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се 

завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.  

§ 3. Тази Наредба е приета с Решение № 301 по протокол №  36 от 20.12.2013г. и влезе в 

сила от 01.01.2014 година. 

§ 4.  Тази наредба отменя до сега действащата Наредба № 11 на Общински съвет гр. 

Исперих. 

 

 

НАРЕДБА  

за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за 

тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

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

 (Приета с реш. №  398 от 27.09. 2017г. по прот. № 35 на ОбС Исперих)   

 

§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА 

УСЛУГА 

БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

срок-дни 

 

цена 

 

срок

-дни 

 

цена 

 

срок-дни  

 

цена 

 

  

ЕКОЛОГИЯ 

 

 

13. 

Издаване на разрешително за 

водовземане и/или ползване 

на воден обект 

от 2 до 4 

месеца 

250     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

14. 

Продължаване на срока на 

издадено разрешително 

от 2 до 4 

месеца 

100     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

15. 

Изменение и/или допълнение 

на издадено разрешително 

от 2 до 4 

месеца 

130     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

16. Издаване на заверено копие 

на документ 

1 7      

 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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§ 2. Наредбата за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от деня на 

качването и на интернет страницата на Община Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО  

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за определяне на такса за битови отпадъци 
/по чл. 19, ал. 3 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих/ 
 

1. от............................................................................................................................................ 

/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/...................................... 

3. Данъчен №  ............................................БУЛСТАТ......................................  

4. Адрес.................................................................................................................................................

...  

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/ 

5. Данъчен адрес .................................................................................................. 

6. Чрез  ................................................................................................................... 
/име - собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № 

............................... 

представляващ 

..........................................................................................................................................  
/земя,сгради или земя и сгради/ 

находящ се на адрес 

................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

през _______ година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 

количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци: 

тип: …………………..брой  

тип: …………………..брой  

Прилагам: 

Копие от …… бр. банково бордеро/квитанция за платена такса смет за настоящата 

__________ година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и ще 

заплатя таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите. 

 

Дата ..........................                                                                    Подпис на декларатора: 

                                          

1. 

 

....................................... 

/печат/ 

Кратки указания: 

От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица 
(собственици или ползватели) или упълномощен от тях представител. 

Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или 

ползвателите на един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в 

зависимост от количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта 

(куб.м.) на съда и броя на използваните съдове за битови отпадъци. 

Срок на подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За 

придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиването им. 

Къде се подава – Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил 

Левски” № 70. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
/по чл. 21, ал.1 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги  

на територията на Община Исперих/ 

1. от .................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

адрес ...............................................................................................................................,  
/адрес по местоживеене на лицето или седалището на юридическото лице/ 
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2. и  .................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

3. и  .................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 

4. и...................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 

                 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

                 Декларираме, в качеството си  на данъчно задължени лица, че имот с: 

партиден № .......................................... представляващ ........................................ 

                                                                                           /земя, сграда или земя и сграда/ / 

Находящ се на адрес 

.............................................................................................................................................  
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

няма да се използва през цялата ................................. година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. 

Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска администрация за 

спазване условията по декларацията 

Дата ..........................                                                                 Подпис на декларатора/те: 

 

 
1. .................................. 

2. .................................. 

3. ................................... 

4. ................................. 

 

(ново приложение №3 прието с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Приложение към чл.29, ал.2 от Наредба № 11 

за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
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от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

представляваното от Вас детско заведение ……………………………………. 

гр./с ………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

Моля, да бъда освободен/а от заплащане на месечна такса/ месечна сума на основание 

чл. 29, ал.2, т….... от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих.  

Прилагам съобразно чл.29, ал.8 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих 

следните документи удостоверяващи основанието за освобождаването ми от 

заплащането на месечна такса/ месечна сума. 

1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по чл.29, ал.2, т.1 от 
Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по чл.29, ал.2, 
т.2 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по чл.29, 
ал.2, т.3 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с 
посочени данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското 
заведение, както и удостоверение за раждане на всички деца с което ще се удостовери 
поредността им - за случаите по чл.29, ал.2, т.4 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих. 

Известно ми е, че освобождаването и намаляването на месечна такса/ месечна сума започва от 

началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го документи. 

 
 
Дата………………………                                           Заявител………………………. 
           / / 

 

 

 

Приложение към чл.29, ал.3 от Наредба № 11 

за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

З А Я В Л Е Н И Е 

от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

представляваното от Вас детско заведение ……………………………………. 

гр./с ………………………..… 
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Уважаема госпожо Директор, 

Заявявам, че желая да ползвам 50% намаление от стойността на предвидената месечна 

такса/ месечна сума на основание чл.29, ал.3, т….... от Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.  

Прилагам съобразно чл.29, ал.9 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих 

следните документи удостоверяващи основанието за намаляване на месечна такса/ 

месечна сума. 

1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по чл.29, ал.3, т.1 от 

Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по чл.29, ал.3, т.2 от 

Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по чл.29, 

ал.3, т.3 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

4. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4 от 

Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

5. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по чл.29, ал.3, т.5 от Наредба №11 на 

Общински съвет Исперих; 

6. служебна бележка от детското заведение, където е записано първото дете, с 

посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското 

заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се удостовери 

поредността им - за случаите по ал.3, т.6 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7 от 
Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди 

записване на детето) - за случаите по чл.29, ал.3, т.8 от Наредба №11 на Общински съвет 

Исперих; 

Известно ми е, че освобождаването и намаляването на месечна такса/ месечна сума започва от 

началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го документи. 

 

 

Дата………………………                                           Заявител……………………… 

Приложение към чл.29, ал.1, т.5 от Наредба № 

11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
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от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

подготвителна група на представляваното от Вас детско заведение 

……………………………………. гр./с ………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

 

Уважаема госпожо Директор, 

 

Заявявам, че детето ….………………………………………………………., записано в 

III-та подготвителна група няма да ползва целодневна детска градина за извънучебния период 

от 01 юни до 31 август ………….г.  

 

 
 
 
 
 
 
Дата………………………                                           Заявител………………………. 
           / / 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение към чл.29, ал.6 от Наредба № 11 

за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 
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З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

представляваното от Вас детско заведение ……………………………………. гр./с 

………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

 

Заявявам, че детето ….………………………………………………………., записано в 

детска ясла/ целодневна детска градина няма да посещава детското заведение в продължение 

на …………….. дни, считано от ………………….. до………………..…., поради 

………………………………………………….. причини. 

 
 
 
 
 
 
Дата………………………                                           Заявител………………………. 
           / / 

  

Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община 

Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Исперих е приложена  на магнитен носител/

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 30.06.2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 272, протокол № 25 от 27.01.2017 год. на Общински съвет-Исперих бе 

приет бюджета на община Исперих за 2017 год. в размер на  16 197 703 лв.: 

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  10 254 431 лв.; 

общински дейности  –  5 131 672 лв.; 

дофинансиране на ДД -   811 600 лв.; 

 

I. ПРИХОДИ 

 

Към 30.06.2017 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с  570 907 лв., 

като промяната по дейности е както следва: 

 

за дейностите държавна отговорност                                                           190 045 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                           380 862 лв. 

 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                       190 770 лв. 

- Средства за присъдена издръжка            9 457 лв. 

- Средства за пътни разходи на правоимащи болни            259 лв. 

- Корекция на средства поради промяна  

на натуралните показатели във функция „Здравеопазване”       -1 590 лв. 

- Корекция на средствата поради промяна на натуралните 

 показатели в детските ясли и в здравните кабинети  

към детските градини и училищата във 

функция „Здравеопазване”              -6 230 лв. 

 

- Средства за закупуване на учебници, учебни комплекти 

 и учебни помагала за децата и учениците в общинските 

 детски градини и училища         106 942 лв.  

- Средства за възстановяване на транспортните разходи 

или на разходите за наем по месторабота  

на педагогическите специалисти          90 616 лв. 

- Корекция във връзка с промяната на натуралните 

показатели по информационната система 

на МОН – функция „Образование”          - 8 684 лв. 

 

 2. Намалена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13                     - 285 000 лв. 

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2017 г., в целеви трансфер 
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 за извършване на неотложни текущи ремонти               - 285 000 лв. 3. 

Увеличен целеви трансфер §§ 31-18        285 000 лв.  

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2017 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти                 285 000 лв.                 

 

4. Трансфер §§ 31-28                                                                                     115 726 лв.  

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование      97 782 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския 

 и междуселищния автомобилен транспорт                              17 944 лв. 

 

5. Трансфер §§ 61-00                                                                                     250 787 лв. 

- Трансфер от МТСП            28 581 лв. 

- Трансфер от МОН                 336 лв. 

- Целеви трансфери от МРРБ        180 650 лв. 

- Трансфер за възнаграждения и осигуровки на СИК- 

избори 2017 г. за народни представители         24 710 лв. 

- Трансфер за ОТП за провеждане на избори 2017 г. 

за народни представители           16 510 лв. 

 

6. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”        11 895 лв. 

- Договор с „ПУДООС” при ОУ „Христо Ботев”  

с. Лудогорци                2 500 лв. 

- Договор с „ПУДООС” при с. Къпиновци                     9 395 лв.       7. 

Промяна на плана §§ 45-01 – Дом „Лудогорие”, гр. Исперих           100 лв.                                                   

8. Промяна на плана §§ 45-01 – КСУДС „Лудогорие”, гр. Исперих          565 лв. 9. 

Промяна на плана §§ 45-01 – ЦНСТДМУ                    200 лв. 10. 

Промяна на плана §§ 47-45 – ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево         864 лв.  

                                                                                                     

Рамката на бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г. възлиза на 16 768 610  

лв. 

в т. ч. за: 

държавни дейности  -           10 635 293 лв.; 

за общински дейности  -        6 133 317 лв.; 

 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 30.06.2017 г. /Приложение 

№№№1,2,3/ е както следва:     

  Общо В това число  
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 Вид на прихода Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 
 

4 959 655 

 

1 790 626 

 

179 603 

 

26 591 

 

4 780 052 

 

1 764 035 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

 1 330 814 

 

700 755 

 

0 

 

0 

 

1 330 814 

 

700 755 

Неданъчни 3 628 841 1 089 871 179 603 26 591 3 449 238 1 063 280 

2 Субсидии от РБ 11 805 452 6 203 116  9 860 852  5 461 157 1 944 600 741 959 

В т.ч. обща допълваща 9 745 126 5 363 375 9 745 126  5 363 375 0 0 

обща изравнителна 1 362 100 700 325 0 0 1 362 100 700 325 

целеви  трансфери от 

ЦБ -3113 

297 500 41 634 0 0 297 500 41 634 

целеви .трансфери от 

ЦБ -3118 

285 000 0 0 0  285 000 0 

Възст. трансфери за  

ЦБ- 3120 

0 0 0 0 0 0 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

115 726 97 782 115 726 97 782 0 0 

Вноски за ЦБ от минали 

- 3140 

0 0 0 0 0 0 

3 Трансфери - получени -296 170 -155 555 -17 184 -17 184 -278 986 -138 371 

по §61-01 222 206 49 156  41 556 41 556  180 650 7 600 

по §61-02 -487 152 -150 807 0 0 -487 152 -150 807 

по §61-05 28 581 28581 28 581 28581  0 0 

по §61-09 0 0 0 0 0 0 

по §62-01 0 156 0 0 0 156 

по §62-02 -98 821 -89 839 -89 821 -89 821 -9000 -18  

по §64-01 39 016  7 198 2 500 2 500 36 516 4 698 

4 Преходен остатък по 

левови сметки на  
611 947 611 947 596 863 596 863 15 084 15 084 

5 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  
31 725 -57 415 17 547 -144 494 14 178 87 079 

6 Предоставена временна 

финансова помощ 
10 000 5 000 0 0 10 000 5 000 

7 Получени дългосрочни 

и краткосрочни заеми 
-336 000 -168 000 0 0 -336 000 -168 000 

8 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

 

0 -998 336 0 -972 420 0 -25 916 

9 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

0 0 0 0 0 0 

    10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 0 0 0 0 0 

11 Левови наличности в 

каса 
0 -1 841 0 -1 836 0 -5 

 

12 Левова равностойност 

на валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    13 Временно съхранявани 

средства и средства на 

разпореждане 

0 18 834 0 18 834 0 0 

    14 Друго финансиране -17 999 -3 532 -2 388 0 -15 611 -3 532 

 Всичко 16 768 610 7 244 844 10 635 293 4 967 511 6 133 317 2 277 333 
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Размерът на постъпилите приходи към 30.06.2017г. е 8 245 021 лв. – 49 % от плана  

в т.ч. 

за държавни дейности   -   5 941 767 лв. – 56 % 

за общински дейности  -   2 303 254 лв. – 38 % 

Изпълнението на местните данъчни приходи е 53 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  51 % 

на  данък върху недвижимите имоти  68 % 

на данък върху превозните средства  64 % 

на данък при придобиване на имущество  23 % 

на  туристическия данък  13 % 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 31 % спрямо годишния план. От тях  

изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  17 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  50 %      

§24-06 приходи от наем на земя   14 % 

§24-07 приходи от дивиденти                                                                           0 % 

§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини 21 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  57 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  39 % 

§27-07 приходи от ТБО  52 %  

§27-10 приходи от технически услуги  36 %  

§27-11 приходи от административни услуги  33 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  16 % 

 

Остатъкът към 30.06.2017 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  998 336 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         972 420 лв.  

         за общински дейности         25 916 лв. 

Остатъкът към 30.06.2017 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер на  0 

лв.     

в т.ч.  
         за държавни дейности         0 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

Остатъкът към 30.06.2017 г. по  касовите наличности е в размер на  1 841 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         1836 лв.  

         за общински дейности         5 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 30.06.2017 г. е както следва:   

                                       

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 2 890 071 1 114 220 1 398 284 377 567 

2 Отбрана и сигурност 296 435 239 998 9 000 47 437 

3 Образование 7 967413 7 281 706 518 153 167 554 

4 Здравеопазване 379 603 295 134 84 469 0 
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5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
1 405 862 1 101 020 281 446 23 396 

6 Жил.строителство, 
багоустрояване и ком. 

Стопанство 

2 126 631 0 2 126 631 0 

7 Почивно дело и култура 1 183 492 603 215 375 258 205 019 

8 Икономически дейности 377 370  0 377 370 0 

9  Други 54 744 0 54 744 0 

10 Резерв 86 989 0 86 989 0 

 

 

Общо разходи 16 768 610 10 635 293 5 312 344 820 973 

 

Реално изплатените разходи към 30.06.2017 г.възлизат на 7 244 844 лв. и това са 43 % от 

годишния план както следва: 

 за държавни дейности    -  4 967 511 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -  2 026 602 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -    250 731 лв.   /приложение №6/ 

 

1.Разходи за дейности държавна отговорност. 
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 30.06.2017 г.са в размер 

на 4 967 511 лв. и представляват 47 % от годишния план. 

 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2017 г. 

 
1   Общи държавни служби 546 380 

2 Отбрана и сигурност 37 362 

3 Образование 3 427 747 

4 Здравеопазване 111 690 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 526 057 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком..стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 318 275                  

8 Икономически дейност 0 

9 Други  0 

  Всичко разходи 4 967 511 

 

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински средства. 

 

 Към 30.06.2017 г. са извършени разходи за 250 731 лв. и те са 30 % от годишния план. 

 
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2017 г. 

1   Общи държавни служби 132 380 

2 Отбрана и сигурност 6 931 

3 Образование 510 

4 Социално осигуряване и грижи 23 396 

5 Почивно дело, култура 87 514 

  Всичко разходи 250 731 

    

             3.Разходи за дейности общинска отговорност. 
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Реално изплатените  към 30.06.2017 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 2 026 602 лв. и представляват 38 % от годишния план, а именно: 

 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2017 г. 

 
        1   Общи държавни служби 621 108 

        2 Образование 224 057 

        3 Здравеопазване 52 032 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 103 133 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
685 217 

        6 Почивно дело, култура 153 731 

        7 Икономически дейности 163 952  

        8 Други 23 372 

  Всичко разходи 2 026 602 

 

 

В дейност 122 ”Oбщинска администрация” от функция “Общи държавни служби” 

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план  20 000 лв. към 30.06.2017 г. са 

изплатени 13 820 лв.;  

√  за награди, при годишен план 4 000 лв. към 30.06.2017 г. са усвоени 0,00 лв. 

√ за представителни разходи: 

- на Кмета на Община Исперих, при год.план 16 800 лв. към 30.06.2017 г. са усвоени 8 252 лв. 

 

В дейност 123 ”Общински съвети” от функция “Общи държавни служби”, планираните 

и усвоени средства : 

          √ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план 700 лв., 

към 30.06.2017 г. са изплатени 173 лв.;  

 

          В дейност 714 ”Спортни бази и спорт за всички” от функция “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 60 000 лв. за подпомагане 

дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих, към 30.06.2017 г. са 

усвоени 17 000 лв.;  

         

           В дейност 759 ”Други дейности по културата” от функция “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”  

           √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 5 000 лв. за подпомагане 

на религиозни храмове, към 30.06.2017 г. са усвоени 1 000 лв.;  

 

4. Просрочени задължения 
Към 30.06.2017 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.  

Просрочените задължения към 30.06.2017 г. за дейностите общинска отговорност са 530 

212 лв., от които за текущи разходи 530 212 лв. и за капиталови 0,00 лв. /Приложение №7/.     

          От просрочените задължения от 2016 г. към 30.06.2017 г. са изплатени              567 032 

лв., съгласно приетия План – график. /Приложение № 10/. 

 

Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община Исперих 

към 30.06.2017 г. по видове са представени в следната таблица: 
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№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърде

н 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с 

общински приходи 

Утвърде

н 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  8 222 297 3 849 508 6 849 066 3 312 287 1 373 231 537 221 

2 За осигуровки 1 660 690 745 256 1 405 515 660 068 255 175 85 188 

3 За стипендии 69 213 31 305 69 213 31 305 0 0 

4 За храна 700 908 305 527 426 439 213 567 274 469 91 960 

5 За 

медикаменти 

16 486 6 376 16 186 6 376 300  0 

6 За постелен 

инветар,облек

л 

106 235 

 

35 233 66 155 22 271 40 080 12 962 

7 За учебни р-

ди и книги 

138 723 23 820 114 023 23 312 24 700 508 

8 Материали 519 965 181 438 212 191 82 397 307 774 99041 

9 За 

вода,горива и 

енергия 

1 099 978 522 043 465 004 210 870 634 974 311 173 

10 Външни 

услуги 

1 795 538 778 734 404 576 158 141 1 390 962 620 593 

11 Текущ ремонт 456 891 17 808 31 715 14 833 425 176  2 975 

 

12 

Платени 

данъци, такси 

и 

администрати

вни санкции 

179 203 162 040 39 766  30 343 139 437 131 697 

13 Командировк

и 

40 851 15 761 15 216 6 889 25 635 8 872 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

46 681 12 159 11 408 4 112 35 273 8 047 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

1 200 0 0 0 1 200 0 

16 СБКО 69 454 6 690 37 933 6 690 31 521  0 

 

 

17 

Разходи за 

дог. санкции 

и неустойки, 

съд. обезщ. и 

разноски 

4 524 4 524 195 195 4 329 4 329 

18 Други 

разходи 

102 547 10 859 84 947 2 334 17 600 8 525 



 108 

 

19 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения 

и помощи за 

домакинстват

а 

72 557 42 228 51 557 28 408 21 000 13 820 

20 Субсидии 329 648 156 632 264 648 138 632 65 000 18 000 

21 Разходи за 

лихви 

54 744 23 372 0 0 54 744 23 372 

22 Разходи за 

членски внос 

23 910 9 958 480 480 23 430 9 478 

23 Капиталови 

разходи 

969 378 303 573 69 060 14 001 900 318 289 572 

24 Резерв  86 989 0 0  0 86 989 0 

 Общо 16 768 

610 

7 244 844 10 635 

293 

4 967 511 6 133 317 2 277 

333 

        

 

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Към 30.06.2017 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на  303 573 лв. (Приложение 

№8). 

Планът на капиталовите разходи към 30.06.2017 г. е  969 378 лв., а изпълнението е в 

размер на 303 573лв. – 31 %, както следва: 

по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  69 060 лв. са усвоени 14 001 лв. – 20 %. 

Местни дейности – при план  787 922 лв. са усвоени  236 542 лв. – 30 %. 

Дофинансиране – при план 112 396 лв. са усвоени 53 030 лв. – 47 %.  

 

Разпределението на усвоените средства по източници на финансиране е както следва: 

- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет  - 41 634 лв.; 

- от собствени бюджетни средства – 254 456 лв.; 

- от МРРБ – 7 483 лв.; 

 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

На основание на указания на министерство на финансите – ДДС 

№7/04.04.2008г.Община Исперих разкри три сметки за средства от Европейския съюз. 

(Приложение № 9): 

- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 1 991 лв. Приходите към 30.06.2017 

г. са в размер на 429 211 лв. Разходите са  431 202 лв.  

Към 30.06.2017 г. наличността  по сметката е  0,00 лв. 

 

-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Нетния размер на приходите 

към 30.06.2017 г. е 0 лв. Направени  разходи  през периода няма.  
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Към 30.06.2017 г. няма наличност по сметката. 

 

-за отчитане  на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” към 

Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0,00 лв. Постъпилите приходи към 

30.06.2017 г. са в размер на 40 787 лв. Направени  са   разходи  за 40 787 лв.  

Към 30.06.2017 наличността по сметката е 0 лв. 

 

 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 30.06.2017  

г. са – 471 989 лв. (в.т.ч. преходен остатък 1 991 лв.) както следва:    

 - по ОПРЧР                            -          268 932 лв.   

 - по ПРСР                              -            40 787 лв.  

 - по ОПРР                              -              6 595 лв.  

- по ОПНОИР                        -          126 252 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            29 423 лв.  

 

 

Извършените разходи към 30.06.2017 г. са за – 471 989 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -          268 932 лв.  

- по ПРСР                              -           40 787 лв. 

- по ОПРР                              -             6 595 лв.   

- по ОПНОИР                       -         126 252 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -          29 423 лв. 

 

Остатъкът по сметка 7443 на 30.06.2017 г. е  0 лв. 

 

 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

 

-  Община  Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и  размера на 

остатъка по нея  към 30.06.2017 г. е 428 317 лв. 

- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и остатъкът по 

нея към 30.06.2017 г. е 7 308 лв. 

 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
            На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, 

ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на Общински 

съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.в размер на 

8 245 021 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 5 941 767 лв. 



 110 

за общински дейности    2 303 254 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.в размер на 

7 244 844 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                4 967 511 лв.  

за общински дейности 2 026 602 лв. 

за дофинансиране 250 731 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2017 г. в размер на             303 

573 лв. в т.число: 

за държавни  14 001 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за общински дейности  236 542 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    53 030 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                   8 425 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                       173 лв. 

          на Кмета на Община Исперих 8 252 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       13 820 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          17 000 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    1 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   469 998 лв. 

 

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    471 989 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        1 000 177 лв.  

за държавни дейности                                974 256 лв.  

за общински дейности 25 921 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    0 лв.  

 

13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        428 317 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  567 032 лв. 

 

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

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



 111 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

           

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Сюлейман като председател на водещата комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка  

             

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на останалите председатели на комисиите. Докладната 

записка бе разгледана от всички постояни комиси. 

 Заповядайте  г-жо Митева. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

             

     Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 
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7 4   0 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и здравеопазване» 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ» 

 На заседание ПК по „ ПУКИ” проведено на 25.09.2017 г. от 16.30 часа, след  

разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 30.06.2017 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 
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Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 399 

 

              На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 

137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на 

Общински съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.в размер на 

8 245 021 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 5 941 767 лв. 

за общински дейности    2 303 254 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.в размер на 

7 244 844 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                4 967 511 лв.  

за общински дейности 2 026 602 лв. 

за дофинансиране 250 731 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2017 г. в размер на   303 573 лв. 

в т.число: 

за държавни  14 001 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за общински дейности  236 542 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    53 030 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                   8 425 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                       173 лв. 

          на Кмета на Община Исперих 8 252 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       13 820 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          17 000 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    1 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   469 998 лв. 
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10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    471 989 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        1 000 177 лв.  

за държавни дейности                                974 256 лв.  

за общински дейности 25 921 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    0 лв.  

 

13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        428 317 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  567 032 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
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 ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 
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С Решение № 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих е приет бюджета на 

Община Исперих за 2017 г. в т. число и поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. и 

е изменен с  Решение  № 362 от 29.06.2017 г.  

 

В деловодството на Община Исперих постъпиха писма с вх.№№№№ К-2679, 2680, 2681 

и 2682/24.07.2017 г. от Детски градини „Мечо Пух”, „Щастливо детство”, „Слънце” и „Първи 

юни”, с които ни уведомяват, че поради по –слабата посешаемост на децата от първа и втора 

група, чието обучение не е задължително, събираемостта на приходите от такси за ползване 

на детски градини към 30.06.2017 г. е значително по-ниска. Този недостиг на средства ще 

увеличи размера на просрочените им задължения - местна отговорност. Това налага  

актуализация на бюджет 2017, както следва:  

 

1. Намалява плана на приходите от такси за ползване на детски градини по §27-01  
по бюджета на Община Исперих със -   67 420,00 лв. 

в т.число от Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ), както следва: 

1.1. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                  -   11 630,00 лв.;                

1.2. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”   -   21 660,00 лв.; 

1.3. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце” -     6 995,00 лв.; 

1.4. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни” -   27 135,00 лв.;                                                

             

2. Намалява плана на разходите по бюджета на Община Исперих   

дейност „Детски градини” – местна отговорност                                   - 67 420,00 лв.;                          

както следва: 

2.1. Дейност „Детски градини”–местна отговорност  

при Община Исперих от §10-15  -    5 000,00 лв.; 

при Община Исперих от §10-20  -    5 000,00 лв.; 

2.2 Дейност „Детски градини”–дофинансиране   

при Община Исперих от §01-01 -  57 420,00 лв.; 

 

3. Увеличава плана на  вътрешните трансфери по §61-09  при Първостепенния 

разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих  със                              (-)67 420,00 лв.; 

 

4. Увеличава  плана на  вътрешните трансфери по §61-09 при Второстепенните 

разпоредители с бюджет (ВРБ)–дейност „Детски градини” със           (+)67 420,00 лв., 

както следва: 

4.1.При Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                         (+)11 630,00 лв.; 

4.2.При Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”           (+)21 660,00 лв.; 

4.3.При Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце”                              (+)  6 995,00 лв.; 

4.4.При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни”                       (+)27 135,00 лв.; 

 

С цел ефективно и пълноценно изпълнение на обектите за капиталови вложения при 

Първостепенния разпоредител с бюджет, финансирани с целеви средства от Републиканския 

бюджет е необходима актуализация на заложените им стойности. Има постъпили и 

предложения от Второстепенните разпоредители за промяна на техните обекти за капиталови 

вложения. Във връзка с това предлагаме следните промени: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Обекти, включени в капиталовата програма на община Исперих,  финансирани от 

целевите средства по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България 

(ЗДБРБ) за 2017 г: 

 



 118 

Актуализирани обекти: 

- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с. 

Делчево, с. Белинци, с. Подайва,  с. Китанчево”.  Променя се стойността в намаление с 

5 033 лв. (от 227 500 лв. на 222 467 лв.), финансиран със средства от целевата субсидия 

за капиталови разходи. Намалените средства в размер на 5 033 лв. от планирания общ 

размер ще бъде прехвърлен към обект „Основен ремонт на III етаж на БКС”.  

- Обект „Вътрешна газова инсталация - ОУ „Христо Ботев", Исперих”. Променя се 

стойността в намаление с 648 лв.(от 10 000 лв. на 9 352 лв.), финансиран със средства от 

целевата субсидия за капиталови разходи. Намалените средства в размер на 648 лв. от 

планирания общ размер ще бъде прехвърлен към обект „Основен ремонт на III етаж на 

БКС” . 

- Обект „Основен ремонт на III етаж на БКС”. Променя се стойността в увеличение с 

5 681 лв. (от 60 366 лв. на 66 047 лв.), финансиран както със средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи в размер на 36 047 лв., така и със собствени бюджетни 

средства в размер на 30 000 лв.  

 

При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – Дом за деца „Лудогорие”, 

Исперих. 

Отпаднали обекти: 

- Обект „Оборудване и съоръжения” на стойност 1 000 лв.; С намалените средства в 

размер на 1 000 лв. ще бъде увеличен планът на §§10-15 „Материали” при 

Второстепенния разпоредител с бюджет. 

 

При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – КСУДС „Лудогорие”, Исперих. 

Отпаднали обекти: 

- Обект „Оборудване и съоръжения” на стойност 1 000 лв.; С намалените средства в 

размер на 1 000 лв. ще бъде увеличен планът на §§10-15 „Материали” при 

Второстепенния разпоредител с бюджет. 

При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – Исторически музей, гр. 

Исперих. 

Нови обекти: 

 

- Обект „Програмни продукти и лицензи”. Поради необходимост от закупуване на 

програмни продукти и лицензи за Исторически музей е необходимо планиране на 

средства в размер на 1 374 лв. от собствени средства на Второстепенния разпоредител. 

Средствата са предвидени от намаление на следните обекти: 

 

 Обект „Климатичен шкаф -  Тракийска царска гробница” – намаление в размер 

на 336 лв. ( от 10 000 лв. на 9 664 лв.); 

  Обект „Компютърни системи” – намаление в размер на 1 038 лв. ( от 6 000 лв. 

на 4 962 лв.); 

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих 

променят общата рамка на капиталовите разходи на – 972 070 лв.  

 

 

На база на извършените актуализации по плана на разходната част на бюджета на 

община Исперих за 2017 г. е необходимо намаление на лимита на разходите за 

представителни цели на кмета на община Исперих от 16 800 лв. на 12 800 лв.  
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.53 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 124, ал. 2 и 3  и  

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

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Намалява плана на приходите от такси за ползване на детски градини по §27-01  
по бюджета на Община Исперих  със -   67 420,00 лв. 

в т.число от Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ), както следва: 

1.1. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                 -   11 630,00 лв.;                

1.2. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”  -   21 660,00 лв.; 

1.3. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце” -     6 995,00 лв.; 

1.4. § 27-01 При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни” -   27 135,00 лв.;                                                

             

2. Намалява плана на разходите по бюджета на Община Исперих   

дейност „Детски градини” – местна отговорност                                   - 67 420,00 лв.;                          

както следва: 

2.1. Дейност „Детски градини”–местна отговорност  

при Община Исперих от §10-15  -    5 000,00 лв.; 

при Община Исперих от §10-20  -    5 000,00 лв.; 

2.2 Дейност „Детски градини”–дофинансиране   

при Община Исперих от §01-01 -  57 420,00 лв.; 

 

3. Увеличава плана на  вътрешните трансфери по §61-09   при Първостепенния 

разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих    със  (-)67 420,00 лв.; 

 

4. Увеличава  плана на  вътрешните трансфери по §61-09 при Второстепенните 

разпоредители с бюджет (ВРБ)–дейност „Детски градини” със  (+)67 420,00 лв., 

както следва: 

4.1.При Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                         (+)11 630,00 лв.; 

4.2.При Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”           (+)21 660,00 лв.; 

4.3.При Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце”                              (+)  6 995,00 лв.; 

4.4.При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни”                       (+)27 135,00 лв.; 

 

5. Намалява лимита на разходите за посрещане на гости и представителни за кмета на 

Община Исперих от 16 800 на 12 800 лв. 

 

6. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г.  на 

стойност  972 070 лв.  

 

7. Увеличава плана на разходите по §10-15 „Материали” в държавна дейност „Домове за 

деца” при Второстепенен разпоредител - Дом „Лудогорие” със                 (+)1 000,00 лв.; 
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8. Увеличава плана на разходите по §10-15 „Материали” в държавна дейност „Центрове за 

обществена подкрепа”  при Второстепенен разпоредител - КСУДС „Лудогорие” със                                                                                                     

(+)1 000,00 лв.; 

 

9. 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.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Сюлейман като председател на водещата комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка 

 

 

             

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, да чуем становището на останалите председатели на комисиите. Докладната 

записка бе разгледана от всички постояни комиси. 

 Заповядайте  г-жо Митева. Вашата комисия е участваща. 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

             

         Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие». 

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

25.09.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4  0 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и здравеопазване» 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула. 
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 Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ» 

 На заседание ПК по „ ПУКИ” проведено на 25.09.2017 г. от 16.30 часа, след  

разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията. 

 Поздравявам общинския съветник Ридван Джелил с направеното предложение по време 

на заседанието на постояните комисии. Запознах и Кмета на общината с предложението което 

направи, а именно да се отделят средства за  изграждане на заслон за чакащите транспорт 

ученици. При следващата актуализация на капиталовите разходи да се внесе предложението на 

общинския съветник Ридван Джелил. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

            Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  
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21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 408 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.53 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 124, ал. 2 и 3  и  

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

 

 

РЕШИ: 

 

 

3. Намалява плана на приходите от такси за ползване на детски градини по §27-01  
по бюджета на Община Исперих  със -   67 420,00 лв. 

в т.число от Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ), както следва: 

1.1. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                 -   11 630,00 лв.;                

1.2. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”  -   21 660,00 лв.; 

1.3. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце” -     6 995,00 лв.; 

1.4. § 27-01 При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни” -   27 135,00 лв.;                                                

             

4. Намалява плана на разходите по бюджета на Община Исперих   

дейност „Детски градини” – местна отговорност                                   - 67 420,00 лв.;                          

както следва: 

2.1. Дейност „Детски градини”–местна отговорност  

при Община Исперих от §10-15  -    5 000,00 лв.; 

при Община Исперих от §10-20  -    5 000,00 лв.; 

2.2 Дейност „Детски градини”–дофинансиране   

при Община Исперих от §01-01 -  57 420,00 лв.; 

 

3. Увеличава плана на  вътрешните трансфери по §61-09   при Първостепенния 

разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих    със  (-)67 420,00 лв.; 
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4. Увеличава  плана на  вътрешните трансфери по §61-09 при Второстепенните 

разпоредители с бюджет (ВРБ)–дейност „Детски градини” със  (+)67 420,00 лв., 

както следва: 

4.1.При Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                         (+)11 630,00 лв.; 

4.2.При Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”           (+)21 660,00 лв.; 

4.3.При Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце”                              (+)  6 995,00 лв.; 

4.4.При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни”                       (+)27 135,00 лв.; 

 

5. Намалява лимита на разходите за посрещане на гости и представителни за кмета на 

Община Исперих от 16 800 на 12 800 лв. 

 

6. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г.  на 

стойност  972 070 лв.  

 

7. Увеличава плана на разходите по §10-15 „Материали” в държавна дейност „Домове за 

деца” при Второстепенен разпоредител - Дом „Лудогорие” със                 (+)1 000,00 лв.; 

 

8. Увеличава плана на разходите по §10-15 „Материали” в държавна дейност „Центрове за 

обществена подкрепа”  при Второстепенен разпоредител - КСУДС „Лудогорие” със                                                                                                     

(+)1 000,00 лв.; 

 

9. 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 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

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

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2017 г. до  30.06.2017 г. 

 

 Заседанието се води от заместник Председателя на Общински съвет Исперих г-н 

Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

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

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

средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2017 г. до 

30.06.2017 г. 
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№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих 

1. м. 04.2017 80.00 лв. 

2. м. 05.2017 95.00 лв. 

3. м. 06.2017 110.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        285.00 лв. 

 

 

 

 

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

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

общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих  

1. м. 04.2017 0.00 лв. 

2. м. 05.2017 0.00 лв. 

3. м. 06.2017 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

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

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

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. в 

размер на  –   285.00 лв. 

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

на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. в размер на  –   0.00 

лв. 

 

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

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

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

процесуалния кодекс. 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Моля г-н Сюлейман за становище. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка       

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Моля, колеги да гласуваме. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 400 

 

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

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

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

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

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. в 

размер на  –   285.00 лв. 

 

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

на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. в размер на  –   0.00 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 21 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

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

Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

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

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

средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 

 

 

№      

по ред 
 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 04.2017 0.00 лв. 

2. м. 05.2017 0.00 лв. 

3. м. 06.2017 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        0.00 лв. 

 

 

 

 

 

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

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

се издават от председателя на общинския съвет. 

 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих  

1. м. 04.2017 0.00 лв. 

2. м. 05.2017                                  0.00 лв. 

3. м. 06.2017 0.00 лв. 
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Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

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

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

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 в размер на  –   0.00 лв. 

 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Моля г-н Сюлейман за становище. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка       

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Моля, колеги да гласуваме. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 
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съветници 

29 25 25 0 0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 401 

 

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

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

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 в размер на  –   0.00 лв. 

 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 22 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената 

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

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

В Община Исперих е постъпило писмо с вх.№292/05.09.2017г. от Областния управител 

на област Разград  за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

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

гр.Исперих на 03.10.2017г.  

Извънредното заседание на общото събрание, ще се проведе в съответствие с 

предложения дневен ред: 
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1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2018г., на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

2. Други. 

 

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

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

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

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

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

по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг 

представител. Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото 

събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. 

 

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

Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по 

Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото 

общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, както следва: 

 

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

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

членовете на Общото събрание на Асоциацията по  ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, приемат решение препоръчителният 

размер на вноската на държавата в бюджета за 2018 г. да е в размер на 8 480,89 лв. /осем 

хиляди четиристотин и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/. – „ЗА“ 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка       

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 
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Заповядайте г-жо Митева 

 

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

 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

             

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения по проекто решенията. 

 Няма. 

 Моля, колеги да гласуваме. 

 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 402 

 

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

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

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

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

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

по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг 

представител. Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото 

събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. 

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

Общински съвет Исперих да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по 

Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото 
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общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, както следва: 

 

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

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

членовете на Общото събрание на Асоциацията по  ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, приемат решение препоръчителният 

размер на вноската на държавата в бюджета за 2018 г. да е в размер на 8 480,89 лв. /осем 

хиляди четиристотин и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки/. – „ЗА“ 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 23 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 

2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по 

проект на община Исперих  „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална 

гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр.Исперих“, одобрен за финансиране от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-3.002 - 0018 

– С01 от 09.12.2016 г. 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

На 09.12.2016 г. Община Исперих подписа с МРРБ договор № BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” за 

проект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско 

стопанство „Хан Аспарух”, гр.Исперих“  на стойност 1 298 457,73 лв.. 

Съгласно Раздел IV „Плащания, техническо и финансово отчитане“ от 

Административния  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01, плащанията се извършват авансово, междинно и 

окончателно. Като бенефициент по ОПРР, Община Исперих има право на авансово плащане в 

размер на 454 460,21 лв., представляващи до 35 % от стойността на предоставената от 

Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ към бенефициента по проекта. 

Авансовите плащания се използват от бенефициента за оборотни финансови средства до 

приключването на проекта. 

Авансовото плащане се извършва след представяне на Искане за плащане, придружено 

от Запис на заповед за размера на аванса в полза на Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна 

дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", както и Решение на 

Общинския съвет, с което се разрешава поемането на задължението. 

  

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното     
  

РЕШЕНИЕ 
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С цел подаване на искане за авансово плащане до УО на ОПРР и издаване в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  на обезпечение, гарантиращо 

авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, 

гр.Исперих“, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството с Договор № BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г. на основание чл.21, 

ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл.15, т.1 и 2 и чл.16, т.3  от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г. 
 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

           1. Упълномощава Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да издаде запис 

на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна 

дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" платим на 

предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-

3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г.  в размер на 454 460,21 лв., (четиристотин петдесет и четири хиляди 

четиристотин и шестдесет лв. и двадесет и една ст.)  представляващи 35 % от максималната 

стойност на безвъзмездната финансова помощ. 

 

 2.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих – 

Бейсим Руфад Расим  и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, в 

четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.   

    

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

 Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка       

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих 
 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред» 
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 На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 25.09.2017 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка      

             

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих  
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

 

             

         Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Моля, колеги да гласуваме. Гласуването е поименнно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 

2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и 
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благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по 

проект на община Исперих  „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална 

гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр.Исперих“, одобрен за финансиране от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-3.002 - 0018 

– С01 от 09.12.2016 г. 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 403 

 

С цел подаване на искане за авансово плащане до УО на ОПРР и издаване в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  на обезпечение, гарантиращо 

авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих „Основен ремонт, 
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оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, 

гр.Исперих“, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството с Договор № BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г. на основание чл.21, 

ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл.15, т.1 и 2 и чл.16, т.3  от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г. 
 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

           1. Упълномощава Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да издаде запис 

на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна 

дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" платим на 

предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-

3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г.  в размер на 454 460,21 лв., (четиристотин петдесет и четири хиляди 

четиристотин и шестдесет лв. и двадесет и една ст.)  представляващи 35 % от максималната 

стойност на безвъзмездната финансова помощ. 

2. На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих – 

Бейсим Руфад Расим  и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, в 

четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.   

    

 

 

 

 

 ТОЧКА 24 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на План Програма за интегрирано екологично образование в 

предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на Община 

Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих изпълнява микро проект „Младежки еко форум за устойчиво 

развитие” със срок за реализация от 01.05. до 15.10.2017г. Партньор по проекта е СНЦ 

„Бизнесцентър Исперих“. Финансовото подпомагане е в размер на 6 837 лева, с включено 

съфинансиране от страна на Община Исперих  в размер на  1025 лева. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в 

сътрудничество с  Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA) и Национално 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с които Община Исперих  има 

подписано споразумение за партньорство от 01.05.2017г., в рамките на европейския проект 

LADDER (Местните власти като ДВИГАТЕЛИ на развитието и повишаване на 

осведомеността).  
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Част от дейностите по проекта вече са изпълнени, като: създаване на Младежки еко 

форум с представители на гражданското общество и учащи младежи от всички училища в 

общината; Проведени са две обучения с участниците във форума за извършване на дейности 

по осведомяване и информиране на общността и за мониторинг на общински планове и 

програми по въпросите за опазване на околната среда. Осъществена е обмяна на опит на 

представители на община Исперих и Младежкия еко форум с друга община – Община Шабла 

с посещение на „Зелен еко център“ край града и е установено взаимодействие с граждански и 

младежки структури.  

Ангажимент на Община Исперих по проекта е приемане на План програма за 

интегрирано екологично образование в предучилищните, училищните, средните учебни 

заведения на територията на Община Исперих. План програмата е разработена с активното 

участие на гражданското общество. 

Във връзка с финализиране на дейностите по проект „Младежки еко форум за 

устойчиво развитие” предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 

 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

         1.Приема План програма за интегрирано екологично образование в предучилищните, 

училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих. 

 

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

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

           

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

Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих  
 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

       

             

         Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Партньор по проекта е  СНЦ « Бизнезцентър» Исперих по линия на Националното 

сдружение на общините в Република България и такива в страната са два в Община Исперих и 

Община Габрово. Благодаря на колегите общински съветници които се включиха активно в 

дейностите. Връщайки се в началото към т.1 от дневния ред това е начина да създадем навици 

и стигнем до съзнанието на подрастващото поколение за екологично възпитание. Това значи да 

не хвърлят хартийки по земята, да опазват околната среда. Благодаря и на училищата, които 

имаха представители в този еко форум и създадоха младежки парламент и нека работи и 

занапред. 

 

 Гюнел Мюсреф - заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

 Въпроси, мнения, предложение имате ли? 

 Няма. 

 Моля, колеги да гласуваме. 

 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 404 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

         1.Приема План програма за интегрирано екологично образование в предучилищните, 

училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих. 

 

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

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

           

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

Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
  

 План програма 

 за интегрирано екологично образование на 

предучилищните, училищните и средните 

учебни заведения на територията на Община 

Исперих 

 
I. Въведение  

Екологичното образование и възпитание намира все повече място в образователния 

процес. Изготвянето на настоящата програма за екологично образование в Община Исперих е 

инструмент за привличане на децата и юношите в опазването на околната среда. 

Въвеждането на екологичната програма още в предучилищна възраст дава възможност за 

индивидуални изяви на децата, пълноценно общуване с природата и емоционална 

удовлетвореност от възприятията за заобикалящата ги природна среда.  

Частта от програмата, насочена към децата от предучилищна възраст и учениците от 

началния и прогимназиалния курс систематизира и обогатява знанията за живата и неживата 

природа, осмисля ролята на човека за опазването на околната среда, стимулира към 

екологично съзнание и дейно участие в опазването на природата и ресурсите.  

Програмата за средния курс дава ниво на знания за конкретната регионална 

екологична ситуация в общината както и за глобалните екологични проблеми на 

съвременното общество.  

Ниската екологична култура и подценяването на екологичното образование и обучение се 

изразява в слаба заинтересованост на населението към текущите екологични проблеми и 

недостатъчно дейно участие и подпомагане на общинската администрация в мероприятията, 

свързани с опазване на околната среда.  

Програмата е разработена във връзка с изпълнение на проект „Младежки еко форум за 

устойчиво развитие“ (Youth Есо Forum for Development) 01.05-15.10.2017г. Проектът се реализира с 
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финансовата подкрепа на Европейския съюз, в сътрудничество Европейската асоциация за местна 

демокрация (ALDA) и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в рамките 

на европейския проект LADDER (Местните власти като ДВИГАТЕЛИ на развитието и повишаване на 

осведомеността). 

II. Визия  

“ЗЕМЯТА Е НАШ ОБЩ ДОМ” – Всички ние, заедно можем да съхраним 
планетата, като пестим енергията и природните ресурси, които използваме в 
ежедневието си.  

Всички хора имат общи потребности, цели и задачи по опазване на околната 
среда. Отговорността към съдбата на природата се възпитава, а детството е най-
подходящо начало за трайно възпитаване на отговорност към околната среда. 
Екологичният ангажимент на гражданина започва от най-ранна възраст, а 
неговото осмисляне и развитие следва да бъде отглеждано с любов от работещите 
във всички учебни заведения.  
III. Цели на програмата  

1. Основна цел на програмата  

Основната цел на настоящата програма е емоционално ангажиране на 
децата и младежите с проблемите на екологията и възпитание на дълг и 
отговорност към природата. 

 В този аспект главната цел включва четири подцели:  
o Екологична култура  

o Eкологични знания- учениците трябва да знаят: 

 каква е точната информация по екопроблемите; 

 какви са местните, национални и международни закони; 

 как околната среда действа върху техния собствен живот; 

 как техните действия, засягащи екопроблеми, ще въздействат на 

планетата. 

o Екологично мислене  

o Eкологично оправдано поведение  

2. Специфични цели  

 Повишаване на знанията за неживата и жива природа 

(биоразнообразието) и изграждане на екологичната култура и 

природозащитното поведение у младите хора.  

 Създаване на подходящи условия за активизиране на познавателната 

дейност на ученици с екологична насоченост.  

 Изграждане на любознателност и любов към природата у децата.  

 Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална 

естествена природна среда.  
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Повишаване и обогатяване на знанията и уменията за опазване на 
природната среда и устойчив начин на живот е осъществимо чрез прилагане на 
нетрадиционни интерактивни методи на обучение на подрастващите.  

Повишаване на обществената осведоменост по проблемите на развитието и 
предизвикателствата, свързани с климатичните промени, насърчаване на 
гражданското участие за решаването им на местно ниво. 

 
IV. Теми (модули)  

Програмата за екологично образование в Община Исперих е съставена от 7 
броя тематични модули – теми, с основна насоченост към децата от предучилищна 
възраст /детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-
VІІ клас)  и гимназиален етап(VІІI-XІІ клас). Обособени са следните тематични 
модули:  
- Тематичен модул 1: “Природни ресурси”;  

- Тематичен модул 2: “Управление на качеството на атмосферния въздух на 

територията на Община Исперих”;  

- Тематичен модул 3: “Правилно използване на водните ресурси в Община 

Исперих ”;  

- Тематичен модул 4: “Флора на територията на Община Исперих ”; 

- Тематичен модул 5: “Фауна на територията на Община Исперих ”;  

- Тематичен модул 6: “Защитени територии и зони по НАТУРА 2000 на 

територията на Община Исперих ”;  

- Тематичен модул 7: “Интегрирано управление на отпадъците  в Община 

Исперих ”. 

Тематичен модул 1: “Природни ресурси” 
  

I. ЯДРО – Образование за устойчиво развитие (ОУР)  

„Устойчивото развитие е развитието, което задоволява нуждите на 
настоящето без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да 
задоволяват своите нужди”, (BROWN, 1987).  

„Образование за устойчиво развитие (ОУР) – Образование за личностно и 
социално развитие, което включва екологичните, социалните (социално-
политическите и социално-културните) и икономическите измерения на 
развитието. Интегрира природозащитното, екологичното, здравното, гражданското 
и т.н. образование в едно цяло. То е образование за взаимоотношенията в нашия 
„общ дом на живота“. Образованието за устойчиво развитие поставя акцент върху 
самия живот във взаимодействието между природа и култура.  
  

II. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

Занятията и дейностите могат да се провеждат на закрито (класната стая), 
на открито сред природата, където се спазват определени правила за поведение.  

Учебната програмата е предназначена за запознаване на децата и 
младежите, включени в системата на образованието, от Община Исперих.  
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ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина), начален етап (І-ІV клас), 
прогимназиален етап (V-VІІ клас): 

- Запознаване на учениците с взаимоотношението „Човек” – „Природа”;  

- Запознаване с природните ресурси (неживата и живата природа) на 

Община Исперих;  

- Запознаване с правилата за събиране на природни ресурси от природата 

(билки, гъби, горски плодове и т.н.);  

За гимназиален етап (VIII-XІІ клас)  
- Повишаване на екологичното възпитание и природозащитна култура на 

учениците.  

- Запознаване с възможностите за устойчиво използване на природните 

ресурси;  

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в класните стаи:  

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми:  

 Прожекция на образователен DVD-филм  

1.2. Изнасяне на мултимедийни презентации  

 

1.3. Разиграване на интерактивни екологични игри и тестове  

 

2.Дейности на открито сред природата на територията на природните 
забележителности и защитените местности в общината  

2.1. Провеждане на занятия сред природата: описание на 

защитената територия, цели на обявяване, режим на дейности.  

2.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

- Запознаване с природните ресурси на Община Исперих;  

- Богатството на природни ресурси в Общината, тяхното 

устойчиво използване и начини на опазване;  

- Инициативата „22 април – Световен ден на Земята”.  

- Инициатива „5 юни – Международен ден за опазване на 

околната среда”.  

2.3. Решаване на  практически задачи. 

Организирането на практическите занятия – излети сред природата, 
мероприятия за почистване, залесяване и др., имат за цел да запознаят младите 
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хора с проблемите на околната среда и да изградят културата и навиците, с които 
те самите ще помогнат за опазването на природните богатства.  

Тематичен модул 2 “Значение на качеството на атмосферния въздух за 
здравето на хората в Община Исперих ” 

  

I. ЯДРО  

Запознаване на учениците с основни източници на замърсяване на 
атмосферния въздух  

 

II. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ .   

Учебната програмата е предназначена за запознаване на ученици от 
прогимназиален (V-VІІ клас) и гимназиален етап (VІІI-XІІ клас) с източниците на 
замърсяване на атмосферния въздух на общината.  
 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 
- Запознаване с източниците на замърсяване на атмосферния въздух 

(твърди горива, автомобилни газове, промишлени, селскостопански 

замърсители и такива от човешка дейност);  

- Запознаване с възможностите за опазване чистотата на атмосферния 

въздух;  

- Повишаване на екологичното възпитание и природозащитна култура на 

учениците.  

  

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в класните стаи:  

   

1.1. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Инициативата „Световен ден на климата – 15 май”  

В този ден градоначалниците на най-големите градове в света обсъждат 
проявленията на глобалното затопляне и мерки за намаляване на 
неблагоприятните последици.   

Глобалното затопляне е повишаването на средната температура на 
атмосферата и на световния океан, наблюдаван през последните десетилетия. 
През 20-ти век средната температура на Земята се е повишила средно с 0.6 
градуса, което води до парников ефект – затопляне на долната част на 
атмосферата.   

Източниците на парникови газове са природни и свързани с човешка 
дейност.  
Природните са – изригването на вулкани и изветряването на варовиковите 
скали.  
Човешките източници са – горенето на изкопаеми горива – твърди, течни и 

газообразни, прочистването на горите, земеделието – в т.ч. паленето на стърнища, 
на растителни и други отпадъци и т. н. Всяка година в атмосферата се изпускат 25 
млрд. тона въглероден диоксид, т. е. 70 млн. т на ден или 800 т за 8сек. Северна 
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Америка изпуска – 54 кг на човек на ден, а Европа и Азия по 23 кг на човек на 
ден.   

Последиците за човечеството:  
- ще се повиши температурата на земята – от 1.5 – 4.5 градуса при 

оптимистичните прогнози и до 7.7 градуса при песимистичните;   

- ще се повиши нивото на световния океан;  

- ще изчезнат цели островни групи и ще бъдат потопени крайбрежия;   

- драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите;   

- ще се увеличи честотата на сушите и на ураганите;   

- ще изчезнат горски масиви, поради изменение на естествената им среда;  

-  половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.  

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-
вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на 
възобновими източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови 
енергийни източници – като водород и др.   

В усилието за намаляване на глобалното затопляне може и е длъжен да 
помогне всеки от нас.  

Ето няколко правила, спазването на които не изисква никакво усилие, но 
има голям ефект:  

- изваждай си зарядното от контакта;  

- намали карането на кола;  

- пери на по-ниска температура;  

- смени си крушките с енергоспестяващи;  

- зареждай биодизел;  

- икономисвай от тока и парното;  

- напълни фризера с пликчета с вода, ако продуктите в него не го 

изпълват; 

-  засади дръвчета.  

Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща, ще се 
намали със 70 кг въглеродния диоксид в атмосферата. А всяко дърво абсорбира 1 
тон въглероден диоксид . Нека си помогнем сами и участваме в спасяването на 
нашата Земя.   

1.2. Прожекции на видео и DVD-филми 

1.3. Изнасяне на мултимедийни презентации (Power Point)  

             

Тематичен модул 3: “Използване на водните ресурси в Община Исперих” 
  

І. ЯДРО  – Образование за устойчиво развитие  
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ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

   Учебната програмата е предназначена за запознаване на децата от 
предучилищна възраст /детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас), 
прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап(VІІI-XІІ клас) с водните ресурси 
на общината.  
 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

 Запознаване на учениците с водното богатство на Община Исперих, като 

елемент на неживата природа;  

 Запознаване с водните проблеми на нашия век (недостига на питейна вода в 

световен мащаб и правилното използване на водните ресурси);  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 
 Задълбочено познаване на водните ресурси в община Исперих и тяхното 

значение;  

 Запознаване с водните проблеми на нашия век (недостига на питейна вода в 

световен мащаб и правилното използване на водните ресурси);  

 Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.  

  

IV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в класните стаи:  

1.1. Изнасяне на презентации (мултимедийни и Power-point)  

1.2. Провеждане (разиграване) на интерактивни екологични игри и тестове  

1.3. 1.1. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Запознаване с водните ресурси на Община Исперих и тяхното 

използване;  

 Инициативата  „22 март – Световен ден на водата”;  

Световният ден на водата се чества с цел увеличаване на запознатостта и 
действие за привличане на вниманието към проблемите на повече от 1 милиард 
души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. Денят се 
чества от 1993 г. насам на 22 март и е насрочен през 1992 г., когато Генералната 
асамблея на ООН приема резолюция. Денят е предложен на Конференцията за 
околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, 
Бразилия. Всяка година една от агенциите на ООН, занимаващи се с проблемите 
на водата, поема инициативата да промотира и координира международни 
дейности за Световния ден на водата.   

Под ръководството на Отдела по икономически и социални въпроси (UN 
DESA) към ООН през 2005 г. е отбелязано началото на ”Второто международно 
десетилетие за действие относно водата”, наричано още “Десетилетие 2005-2015 
Вода за живот”. На всеки три години (от 1997 г. насам) Световният воден съвет 
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привлича хиляди участници в Световния воден форум в седмицата на Световния 
ден на водата. С всяка изминала година броят на дейностите, свързани със 
Световния ден на водата, се увеличава. Въпреки това той е сравнително малко 
известен дори и с подкрепата на ООН и различни неправителствени организации.  

Като отбелязваме Световния ден на водата, 22 март, ние трябва да си 
припомним, че водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия живот 
през всеки един ден, за нашата икономика и за околната ни среда. Но за 
милиарди хора, повечето от които принадлежат на бедните слоеве на обществото, 
водата е и въпрос на оцеляване. Днес все още 1,1 милиарда души на планетата 
нямат достъп до безопасна питейна вода, а повече от 2,4 милиарда са без 
адекватна канализация.  

Тази скандална ситуация съществува въпреки огромният напредък 
осъществен по време на международното десетилетие на водата и канализацията 
(1981-1990) за посрещане основните нужди на хората.  

Достъпът до канализация е основно човешко право, което защитава здравето 
и достойнството на човека. Всеки индивид заслужава да бъде предпазван от 
болести и други здравни рискове, на които е изложен при лоша канализация. 
Децата, които са най-уязвими жертви на тези заплахи, заслужават по-добра среда 
и по-висок стандарт на живот съгласно Конвенцията за защита правата на децата.  

По време на международната конференция по Прясната вода в Бон на 
03.12.2001, Съветът за сътрудничество стартира кампанията WASH – глобално 
усилие за застъпничество на повече от 1400 членове работещи в повече от 140 
страни, за мобилизиране на политическа подкрепа и действия за поставяне край 
на този скандал и страданието на бедните хора. Специален акцент се поставя на 
подкрепа за глобална цел в канализацията – намаляване наполовина на броя на 
хората без канализация до 2015 г. Без постигането на адекватна канализация не 
могат да бъдат постигнати целите за постигане на по-високи здравни цели.  

Необходими са революционно мислене и приемане на нова концепция за 
постигане промяна на отношението и поведението на тези, които са в плен на 
подходите за вземане на решения отгоре-надолу и на традиционната политика за 
управление на водите. Ние знаем от опит, че чистата вода сама по себе си води 
само до подобрение към по здравословна среда. Поддържането на добра хигиена 
трябва да се признае за отделен проблем, който търси своето решение, а 
адекватната канализация и чистата вода са неразделни съпътстващи елементи. 
Докато всеки от трите елемента има своя здравен ефект, то комбинираното им 
въздействие има далеч по-голямо влияние.  

Като отбелязваме Световния ден на водата, ние отправяме апел към всеки 
индивид, който е в позиция да повлияе на политиката, да работи за осигуряване 
на необходимите ресурси и политическа воля, да направи всичко което е по силите 
му, за да се преодолее една от най-големите заплахи за общественото здраве, и да 
се проправи пътя за икономически прогрес, социална стабилност и глобална 
сигурност.  

Световният ден на водата 2008 се вписва в десетилетието Вода за живот 
2005-2015. През това десетилетие ООН си поставя за цел да реализира Целите на 
хилядолетието за развитие свързани с водата и канализацията.  

1.1      Прожекции на видео и DVD-филми:  

                Видеофилми от поредицата „101 филма за биоразнообразието” и 
„Екологичен видеоцентър – Програма Биоразнообразие” на Сдружение „Природа 
назаем”, София, изработени по поръчка на Министерство на околната среда и 
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водите на Република България, с финансовата помощ на Американска агенция за 
международно развитие.  

2.    Дейности на открито сред природата  

2.1. Провеждане на занятия сред природата: учебни посещения (поход) до 

водни обекти в общината;  

Тематичен модул 4: “Флора на територията на Община Исперих” 
  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование;  
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

Учебната програма е предназначена за запознаване на децата от 
предучилищна възраст /детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас), 
прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап (VІІI-XІІ клас) с флората на 
общината.   
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

- Разпознаване на различни видове растения (лечебни, редки, защитени, 

ендемични)  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 
- Запознаване на децата и учениците с особеностите, разпространението и 

биологията на растителните видовете срещащи се в Община Исперих;   

- Формиране на умение за разпознаване на различни видове растения 

(лечебни, редки, защитени, ендемични)  

- Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

 

1.1. Изнасяне на мултимедийни презентации  

           Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската 
екологична мрежа Натура 2000;   

2. Дейности на открито сред природата  

2.1. Рисуване на представители от растителния свят и пейзажи (І-ІV клас);  

2.2. Провеждане на занятия сред природата:  

2.3. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Запознаване с растителния свят (зеленото богатство) на Община Исперих 

 Разпознаване на територията на защитените местности на редки и 

защитени растения от Червената книга на България (том І – Растения).  
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 Запознаване с лечебни (медицински) растения, като: жълт кантарион 

(звъника), мащерка, риган, подбел, бял равнец и др.  

 Разпознаване на най-често срещащите се тревисти видове растения като: 

бял равнец, лечебен камшик, черен бъз, минзухар, теменуга, здравец и 

др.  

 Разпознаване на разпространените храстови видове като: червен и черен 

глог, малина, къпина, шипка и др.  

 Разпознаване на дървесни видове като: цер, черен и бял бор, клен, явор, 

ясен и др.  

 Инициативата „Седмица на гората – 6 -12 април”  

„Седмицата на гората" се отбелязва в България от 1925 г. в първата пълна 
седмица на месец април.  

България е малка по територия страна, но има удивително разнообразен 
релеф. Широки равнини се сменят с планински местности, в които се врязват 
дълбоки речни дефилета и се простират полета.  

Прочутата през Античността и Средновековието Велика българска гора 
(Magna silva bulgarica) се слави с Гранитският дъб – най-старото дърво в България 
(на възраст около 1650 години). Magna Silva Bulgarica е известна като най-
голямата гора в Южна Европа, а началото на унищожаването й започва в периода 
XV-XVIII век, когато са изсечени 30 % от площта й.  

Горите на България са част от европейското и световно горско богатство. 
Общата горска площ на България е под 3 млн. хектара или 30% от територията на 
страната. Делът на широколистните гори е 68% от залесената площ, като най-
разпространени са букът, церът и габърът. 34% са заети от иглолистни гори - бял 
смърч, ела, атласки кедър и мура.  

Българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната. Те имат 
значителна роля за намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата, 
като фактически поглъщат (пречистват) CO2.   

България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в която 
горските територии намаляват с обезпокоително бързи темпове. Унищожаването 
на Българската гора е сред най-значимите екологични проблеми на Балканския 
полуостров и неговото население от над 15 млн. души е заложник на оцеляването 
на горите ни.  

Експертните прогнози сочат влошаване на качеството на живот на 
Балканите, вследствие на глобалното изменение на климата и намаляването на 
горите в регионален и световен мащаб, като очертават заплаха от загиване на 
местни видове растения, животни и местообитания им и др. Всеки ден в България 
се изсичат гори с площ, равна на 100 футболни игрища!  

У нас годишно се изсичат над 6,5 млн. плътни куб. м. дървета, а се добива 
около 1,3-2 млн. куб. м. дървесина за огрев; над 1 млн. куб. м. промишлена 
дървесина се добива незаконно; над 1 млн. лв. се отклоняват от държавата от 
незаконния дърводобив.   

Днес, забързани в ежедневието си, често забравяме, че сме част от живата 
природа. Но тя е реалност, най-интересната и най-загадъчна от всичко 
съществуващо на планетата Земя. Въпреки многобройните технически открития 
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на земната цивилизация, човекът е преди всичко живо същество, неделимо 
свързано с организмовия свят, населяващ нашата планета.  

2.4. Работа с определител на висшите растения 
 Различаване на растителните видове по семейства;  

 Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за 

растението;  

 Запознаване с общ вид на растението, цветове, плодове, листа, 

размножаване, местообитание, разпространение;  

2.5. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 

Тематичен модул 5: “Фауна на територията на Община Исперих” 
  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование  

ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – Учебната програмата е предназначена за 
запознаване на децата от предучилищна възраст /детските градини/, учениците от 
начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап(VІІI-XІІ 
клас) етап с фауната на общината.  
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

 Разпознаване на различни групи животни (бозайници, птици, влечуги, 

риби, насекоми);  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 
 Запознаване на децата и учениците с особеностите, разпространението и 

биологията на животинските видове,  срещащи се в Община Исперих;   

 Формиране на умение за разпознаване на различни групи животни 

(бозайници, птици, влечуги, риби, насекоми);  

 Разпознаване на основни животински видове, срещащи се в Община 

Исперих. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

1.1. Прожекции на видео и DVD филми:  

          Видеофилми от поредицата „101 филма за биоразнообразието” и „Екологичен 
видеоцентър – Програма Биоразнообразие” на Сдружение „Природа назаем”, 
София, изработени по поръчка на Министерство на околната среда и водите на 
Република България, с финансовата помощ на Американска агенция за 
международно развитие.  

  

1.2. Изнасяне на мултимедийни презентации  

          Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската 
екологична мрежа Натура 2000;  
 



 150 

2. Дейности на открито сред природата  

2.1. Рисуване на представители от животинския свят и пейзажи (І-ІV 

клас);  

2.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  
 Разпознаване на най-често срещащите се животински видове в Община 

Исперих като: благороден елен, лисица, сърна, дива свиня, чакал, черен 

щъркел, гривяк, гарван, сухоземна костенурка, крехар (слепок), смок 

мишкар, жаба-дървесница;  

 Инициативата „Международен ден на птиците – 1 април”.  

2.3. Работа с определители на животинските видове.;  
- Различаване на животински видове по отделните групи;  

- Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за 

животните;  

- Запознаване с общите белези у животните, техния начин на живот 

(природозащитен статус, размножаване и развитие, хранене, 

поведение, местообитание, разпространение).  

Тематичен модул 6: “Защитени територии и зони по НАТУРА 2000 на територията 
на Община Исперих” 

  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование  
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

 Учебната програмата е предназначена за запознаване на учениците от 
прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап (VІІI-XІІ клас) със защитени 
територии и зони по НАТУРА 2000 на общината.  
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 
 Запознаване на учениците с природното богатство на Община Исперих– 

защитените територии и защитените зони по НАТУРА 2000;  
 Запознаване с целите им за обявяване и режимите на опазване;  
  Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.  
 

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми:  

    Видеофилм „Българските Национални паркове”, изработен по поръчка на 
Министерство на околната среда и водите, София, България, 2002 г. с финансовата 
помощ на Американска агенция за международно развитие по проект „Опазване 
на биологичното разнообразие и икономически растеж”;  

1.2. Изнасяне на мултимедийни презентации  

    Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 
мрежа Натура 2000;  
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2. Дейности на открито сред природата 

Тематичен модул 7: “Интегрирано управление на отпадъците в Община Исперих” 
  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование;  
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – Учебната програма е предназначена за 
запознаване на децата от предучилищна възраст /детските градини/, учениците от 
начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап (VІІI-XІІ 
клас) със защитени територии и зони по НАТУРА 2000  на общината.   
ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

- Разделно събиране на отпадъци – начин, съдове и извозване;  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 
- Запознаване на децата и учениците с проблемите, свързани с 

отпадъците; 

- Разделно събиране на отпадъци – начин, съдове и извозване;  

- Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.   

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми  

1.2. Изнасяне на презентации  

2. Дейности на открито сред природата   

2.1.Провеждане на занятия сред природата на примерна тематика 
„Отпадъците и вредата от тях”;  

      2.2.Запознаване с необходимостта от разделно събиране на 
отпадъците;  

            2.3.Организиране и провеждане на акции по почистване на 
училищните дворове и прилежащи площи;  

 

  

 

 

 ТОЧКА 25 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

  Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 - 2020. 

 

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г0жо Юмер. 

  

 Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 
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Община Исперих подготвя проектно предложение, с което да кандидатства по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

 

Съгласно т.21.14 от Условията за кандидатстване с проектни предложения за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020, в случаите в които кандидатът е община при подаване на 

проектното предложение е необходимо да представи препис от Решение на Общински съвет 

за подаване на проектно предложение по конкретната процедура. 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с т.21.14 от Условията за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
-  

 1.  Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

  2.  Разрешава част от масивна стоманобетонна едноетажна сграда , находяща се в 

УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града да се предостави за нуждите на 

функционирането на социалното предприятие за срок не по малък от този определен в т.23.2 

от Условията за кандидатстване, относно спазване на ангажимента за устойчивост и 

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 
 3.   Разрешава да се извършат строително – монтажни работи на сградата, включително с 

цел  адаптиране на работните места за хора с увреждания във връзка с дейността на социалното 

предприятие. 

          

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

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

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

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

 

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

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

 

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-жо Юмер. 

Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Комисията по „ Социални дейности и здравеопазване” е водеща и аз като председател  

докладвам. 
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 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка       

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих 

 

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения предложения по проекто решенията имате ли? 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

 СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 - 2020. 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  
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 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За   П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 405 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с т.21.14 от Условията за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
-  

 1.  Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

 

  2.  Разрешава част от масивна стоманобетонна едноетажна сграда , находяща се в УПИ 

I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града да се предостави за нуждите на 

функционирането на социалното предприятие за срок не по малък от този определен в т.23.2 
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от Условията за кандидатстване, относно спазване на ангажимента за устойчивост и 

Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 

 3.   Разрешава да се извършат строително – монтажни работи на сградата, включително с 

цел  адаптиране на работните места за хора с увреждания във връзка с дейността на социалното 

предприятие. 

          

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

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 ТОЧКА 26 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община 

Исперих за учебната 2017/ 2018 година 

 

 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Бетула. 

 

 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на Общинска администрация Исперих постъпиха докладни записки 

от директорите на общинските училища ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих, ПГ „Васил 

Левски” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци, ОУ 

„Н.Й.Вапцаров” с.Вазово, ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево, ОУ „Васил Левски” с.Тодорово 

относно утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2017/ 2018 година 

 

За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

VIII „в“ клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

VIII „д“ клас /СОП/ - 5 ученици – недостиг до допустимия минимум 3 ученици 

IX „в“ клас - 15 ученици – недостиг до допустимия минимум 3 ученици 

IX „е“ /СОП/ - 6 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

XI „а“ клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

 

 

За ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

X „в” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

XI „а” клас - 16 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

 

 

За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

V „а” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

V „б” клас - 16 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 
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VII „б” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

VII „в” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

II клас - 11 ученици – недостиг до допустимия минимум 5 ученици 

IV клас - 15 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

V клас - 15 ученици – недостиг до допустимия минимум 3 ученици 

 

 

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

II клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

V клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

VI клас - 13 ученици – недостиг до допустимия минимум 5 ученици 

VII клас - 16 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас /слята паралелка/ - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

III клас - 12 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

IV клас - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 6 ученици 

V клас - 11 ученици – недостиг до допустимия минимум 7 ученици 

VI клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас /слята паралелка/ - 11 ученици – недостиг до допустимия минимум 5 ученици 

III-IV клас /слята паралелка/ - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 6 

ученици 

V клас - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 8 ученици 

VI клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

VII клас - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 8 ученици 

 

 

Предложенията за формиране на паралелки с ученици под минималния брой, 

определен в Наредба № 7/ 29.12.2000г. на Министерство на образованието и науката, за 

учебната 2017/ 2018 година са подкрепени от Началника на Регионално управление на 

образованието – Разград. 

Съгласно чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена на МОН, изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките се допускат когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малък 

от 10 ученици, а при формиране на слети паралелки когато броят на учениците от двата класа 

е не по-малък от 10 ученици. Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия 

орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти, при условията на чл.11, ал.3 – 6 от Наредбата. 

Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.11, ал.1, т.2 от 

Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителния 

брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от размера на единния 

разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VIII клас на 

общообразователното училище е от 41 до 80 ученици /ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 55 

ученици и ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 61 ученици/. 
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Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.11, ал.1, т.3 от 

Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и действителния 

брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от размера на единния 

разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VIII клас на 

общообразователното училище е от 41 до 80 ученици /ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 55 

ученици и ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 61 ученици/. 

Във връзка с това допълнителните средства, които Община Исперих трябва да осигури 

за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, са в 

размер на общо 27 054,60лв.: 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

III, IV, V и VI клас /маломерни паралелки/ – 21 х (2019лв. х 20%) = 21 х 403,80лв. = 

8 479,80лв. 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ – 2 х (2019лв. х 40%) = 2 х 807,60лв. = 

1 615,20лв. 

Общо: 10 095лв. 

 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

V, VI и VII клас /маломерни паралелки/ – 20 х (2019лв. х 20%) = 20 х 403,80лв. лв. = 8 

076лв. 

I-II, III-IV клас /слята маломерна паралелка/ – 11 х (2019лв. х 40%) = 11 х 807,60лв. = 

8 883,60лв. 

Общо: 16 959,60лв. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Утвърждава 29 маломерни паралелки, от които 3 слети, в общинските училища на 

община Исперих за учебната 2017/ 2018 година: 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

VIII „в“ клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VIII „д“ клас      5 ученици   маломерна паралелка 

IX „в“ клас   15 ученици   маломерна паралелка 

IX „е“      6 ученици   маломерна паралелка 

XI „а“ клас   14 ученици    маломерна паралелка 

 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

X „в” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

XI „а” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

V „а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 
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V „б” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

VII „б” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

VII „в” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.4. За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

II клас    11 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   15 ученици   маломерна паралелка 

V клас    15 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.5. За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    14 ученици   маломерна паралелка 

II клас    14 ученици   маломерна паралелка 

V клас    14 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   16 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.6. За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас   14 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   10 ученици   маломерна паралелка 

V клас    11 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.7. За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

III-IV клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   10 ученици   маломерна паралелка 

 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 27 054,60лв. 

/двадесет и седем хиляди петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, извън определените 

по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния процес по училища, както следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 10 095лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 16 959,60лв. 

 

3. При промяна на единния разходен стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 

учебната 2017/ 2018 година. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

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

 

 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-жо Бейтула. 

Моля председателите на постояните комисии за становище. 

Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водещата комисия. 

 

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

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

 

 

         Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман като председател на участваща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „ Финансии бюджет” проведено на 25.09.2017 г. от 14.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка       

         Резултати от гласуването: 
 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 



 160 

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

Общински съвет Исперих 

 

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения предложоения по проекто решенията имате ли колеги? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно  заседание на  27.09.2017 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

  

 Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община 

Исперих за учебната 2017/ 2018 година 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН  против  П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ   Въздържал се П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ   Въздържал се П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА   Въздържал се П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ   Въздържал се П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За   П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 
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28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 20 1 4 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 406 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Утвърждава 29 маломерни паралелки, от които 3 слети, в общинските училища на 

община Исперих за учебната 2017/ 2018 година: 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

VIII „в“ клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VIII „д“ клас      5 ученици   маломерна паралелка 

IX „в“ клас   15 ученици   маломерна паралелка 

IX „е“      6 ученици   маломерна паралелка 

XI „а“ клас   14 ученици    маломерна паралелка 

 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

X „в” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

XI „а” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

V „а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

V „б” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

VII „б” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

VII „в” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.4. За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

II клас    11 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   15 ученици   маломерна паралелка 

V клас    15 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.5. За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 
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I клас    14 ученици   маломерна паралелка 

II клас    14 ученици   маломерна паралелка 

V клас    14 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   16 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.6. За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас   14 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   10 ученици   маломерна паралелка 

V клас    11 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.7. За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

III-IV клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   10 ученици   маломерна паралелка 

 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 27 054,60лв. 

/двадесет и седем хиляди петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, извън определените 

по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния процес по училища, както следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 10 095лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 16 959,60лв. 

 

3. При промяна на единния разходен стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 

учебната 2017/ 2018 година. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 ТОЧКА 27 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Разглеждане на Молба – Заявление за отпускане на персонална пенсия от Румяна 

Бисерова Рашкова от с. Подайва. 

 

 / Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих г-н Димитров/ 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 В деловодството на Общински съвет Исперих е внесено Молба – заявление от Румяна 

Бисерова Рашкова от с. Подайва за отпускане на персонална  пенсия на децата и Серкан 

Сейнур Назиф и Назиф Сейнур Назиф. Баща им Сейнур Назиф Ахмед е починал. Майката 

отглежда сама своите деца, безработна е подадена е молда за отпускане на социална пенсия, но 

и е отказано за това, че наследодателя – бащата не отговаря на изискванията и същата не 

разполага с никакви странични доходи. Приложени са необходимите документи и във връзка с 

това моля, да разгледаме молбата  на Румяна Бисерова Рашкова и направим предложение пред 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата и Серкан Сейнур Назиф и 

Назиф Сейнур Назиф. 

 

 Предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното  РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане, със 

законен представител  Румяна Бисерова Рашкова, адрес: с. Подайва, ул. Драва” № 23, общ. 

Исперих, обл. Разград. 

 

 Настоящето решение да бъде изпратено до Министерски съвет на Република 

България. 

 

 Молбата бе разгледана на заседание на ПК по „ Социални дейности и 

здравеопазване” 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 25.09.2017 

г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка 

        Резултати от гласуването: 

 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6  4 0 0 

 

 

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

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля колеги ако нямате възражения да преминем към гласуване.  

 Заповядайте. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на Гласували общински „ За” „ Против” „Въздържал се” 
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общинските 

съветници 

съветници 

29 25 25 0  0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 407 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 

персонална пенсия на децата Серкан Сейнур Назиф и  Назиф Сейнур Назиф , със законен 

представител  Румяна Бисерова Рашкова, адрес: с. Подайва, ул. Драва” № 23, общ. 

Исперих, обл. Разград. 

 

 Настоящето решение да бъде изпратено до Министерски съвет на Република 

България. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 28 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 Разни. 

 

` адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред” 

 Имам питане към Кмета на общината относно покрива на пазара, който през зимата 

сигурно ще рухне. Какво пречи от наемите събирани от там  да се отдели някаква сума за 

ремонта на покрива. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински скъвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред. 

 Няма. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 27.09.2017 г.  и благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на 

Общински съвет Исперих 
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 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


