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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 64 
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

24.06.2019 година 
 

Днес 24.06.2019 г. от 17.00 часа в залата на община Исперих се проведе редовно 

заседание на Общински съвет Исперих. 

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 20 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Метин Емби, Мустафа Рашид,Бейти Кямил, 

Екатерина Димитрова, Рейхан Каракашев, Турхан Ибрям, Виргиня Станкова и Метин 

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

от Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

На редовното заседание присъстват Кмета на община Исперих, заместник 

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

кметства. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило Решение № 230 от 

24.06.2019г на Общинска Избирателна комисия Исперих, която на основание чл.30, във 

връзка с чл.32, във връзка с чл.23 от ЗМСМА и Решение № 2884-МИ от 03.11.2015г. на 

ЦИК и т.I т.5 от Решение № 2901 – МИ от 05.11.2015г на ЦИК, ОИК – Исперих взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I.Заличава в списъка на избраните общински съветници от кандидатската листа на 

ПП „ Движение за права и свободи“ Алдин Ахмед Мутиш в изборите за кметове и 

общински съветници на 25.10.2015г., поради невъзникване на пълномощията му на 

общински съветник – неполагане на клетва и неподписване на клетвен лист на три 

поредни заседания на Общински съвет Исперих и заличава издаденото му удостоверение 

№ 643 от 23.04.2019г. 

 

 II. Обявява на основание чл. 454, ал.3 от ИК и Решение 2884-МИ от 03.11.2015г. на 

ЦИК, Аксел Мехмед Кючюк за общински съветник, избран от кандидатската листа на ПП 

„ Движение за права и свободи“ 

 Общинската избирателна комисия представя и Удостоверение № 644 от 

24.06.2019г. за избран общински съветник г-н Аксел Мехмед Кючюк издигнат от 

Движение за права и свободи – ДПС. 

 Моля, г-н Кючюк заповядайте на банката за да положите клетва. 
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 / г-н Аксел Кючюк излезе пред присъстващите общински съветници за да положи 

клетва/. 

 

 Моля г-н Кючюк повтаряйте след мен. 

„ Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 

ръководя от интересите на гражданите от Исперихска община и да 

работя за тяхното благоденствие”. 

 Заклех се. 
  

 Честито г-н Кючюк от този момент възникват правомощита Ви като общински 

съветник. 

 

По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, допълнения? 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

  

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

Общински съвет Исперих. 

Относно: Откриване на процедура за определяне на  съдебни заседатели, 

определяне правила за нейното провеждане. Избиране състав на комисия, която да 

извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготви 

доклад. 

 

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

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

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

гр.Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 14:30 ч, и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

 

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

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих 

 

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

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Печеница и с.Духовец, община Исперих. 
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5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

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

от Общинския поземлен фонд, находящи се в гр.Исперих и с.Йонково, община Исперих, 

област Разград 

 

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

Относно:  Продажба на  застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9, находящ  се в 

с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в 

имота  сгради.    

 

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

Относно: Промяна  предназначението на общински поземлен имот №24150.501.132 в 

с.Духовец, община Исперих 

 

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

Относно: Продажба на  поземлен имот №46913.120.498,  находящ  се в сМалък 

Поровец, община Исперих, област Разград   

 

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

           Относно: Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност 

“Юсек Юстю”- - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, 

местност “Тушанлъка”    - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград  

 

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

           Относно: Одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план)  за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец 

, общ. Исперих, обл. Разград  

 

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

           Относно: Разработване на частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна 

зеленина”, кв. 172  по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 

32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание 

 

12.Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

13.Разни. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преди да преминем към разглеждане на точките от дневния ред г-н Гюнел Мюсреф 

иска да вземе думата. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 На 18.06.2019г.  се проведе заседание на групата общински съветници от листата на 

ДПС. 

 Присъстваха девет общински съветника. Заседанието се води от председателя на 

групата Гюнел Мюсреф. 

 Заседанието протече при следния дневен ред: 
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1. Разглеждане на Протокол от проведеното разширено заседание на Общински 

съвет на ДПС – Исперих на 31.05.2019г. 

2. Разглеждане на взетите решения и по-конкретно по точка трета за изключване 

от ПП « Движение за права и свободи» на общинските съветници Рейхан 

Каракашев и Ахмед Ахмедов съгласно чл. 6, ал.4 от Устава на Движението за 

права и свободи. 

След проведените разисквания се взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Да се изключат от групата на общинските съветници на ДПС към Общински съвет 

Исперих лицата Рейхан Каракашев и Ахмед Ахмедов със следните мотиви: системно 

неизпълнение на решенията взети от групата по време на заседания на Общински съвет 

Исперих и работа в полза на други партии, особено по време на проведените избори за 

Европейски парламент през м.май.2019г. 

 Горното решение бе взето във връзка с чл. 24, ал.5 и чл 25, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодествието му с общинска администрация / мандат 2015-2019/ 

Благодаря. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Мюсреф. 

 Преминаваме към разглеждане на докладните записки по приетия дневен ред. 

 По първа точка от дневния ред ще докладвам аз и предлагам заседанието да се води 

от г-н Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Исперих. 

Относно: Откриване на процедура за определяне на  съдебни заседатели, 

определяне правила за нейното провеждане. Избиране състав на комисия, която да 

извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготви 

доклад. 

 

 Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

През 2019г. изтича мандатът на съдебните заседатели при Районен съд град 

Исперих. Съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наредба №7 от 28 септември 2017г. 

за съдебните заседатели в определени от закона случаи, в съсатава на съдилищата, които 

разглеждат дела като първа инстанция участват и съдебни заседатели. Това са лица, които 

следва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал.1 и ал.3 от ЗСВ и са определени в 

публично заседание на Общински съвет. 

Броят на съдебните заседатели за Районен съд – Исперих е определен на основание 

чл.67б от ЗСВ от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Разград. С писмо с вх.№122 

от 15.04.2019г. Окръжен съд Разград ни уведомява за утвърдена численост от 20 /двадесет/ 

съдебни заседатели. Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от 

датата на полагане на клетвата /чл.69, ал.1 от ЗСВ/. 
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Според разпоредбата на чл. 68, ал.1 от ЗСВ, в срок пет месеца преди изтичането на 

мандата на действащите съдебните заседатели в Районен съд Исперих, Общински съвети - 

Исперих, следва да обяви в един местен ежедневник, в електронните медии  и на интернет 

страниците на Община Исперих, откриването на процедурата за определяне на съдебни 

заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок следва да се избере 

комисия, която да извършва проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели, и да изготви доклад. 

Съобразно разпоредбата на чл. 67 и чл.68в от ЗСВ следва да се определи и срокът и 

мястото за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд 

Исперих мандат 2020г.-2023г. 

Респективно горното: 

1. Предлагам текст на съобщение-обявление за стартиране на процедура по 

избор на съдебни заседатели за Районен съд – Исперих – Приложение №1; 

2.  Следва да се определи комисия в състав от пет члена и предлагам по време на 

заседанието, в което се разглежда докладната да бъдат разгледани предложения 

за членове накомисията и съответно – определени; 

3. Предлагам проект на  „Правила за провеждане на процедура за определяне на 

съдебни заседатели за Районен съд Исперих“. В тези правила са включени 

изисквания на ЗСВ, конкретизирани са задължения на Комисията по т.2 от 

настоящата докладна и са посочени изисквания към кандидатите – Приложение 

№2; 

4. Предлагам в срок до 22.07.2019 г., 17:00 часа, кандидатите за съдебни 

заседатели към Районен съд Исперих да подават необходимите документи в 

деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил 

Левски“ №70, втори етаж, кабинет №121 

5. Предлагам примерен план за действие на Комисият по т.2 – Приложение №4. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, чл.68а и чл. 68в от Закона 

за съдебната власт, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. В срок до 01.07.2019г., да се обяви в един местен ежедневник, в електронните 

медии и на интернет страниците на Община Исперих, съобщение-Обявление 

/Приложение №1/ за откриването на процедурата за определяне на съдебни 

заседатели и правилата за нейното провеждане.  

2. Определя 5 /пет/ членна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели, и изготви доклад, в състав: 

Председател: Хамди Нурула – Зам.председател на Общински съвет-Исперих; 

Член 1. Айдън Хюсеин; 

Член 2. Виргиния Станкова; 

Член 3. Росица Митева; 

Член 4. Бехчет Сюлейман. 

3. Определям до 22.07.2019 г., 17:00 часа, да тече приемане на необходимите 

документи на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих в 

деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил 

Левски“ №70, втори етаж, кабинет №121 

4. Приема Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районех съд Исперих – Приложение №3; 

5. Приема примерен план за действие на Комисията по т.2. – Приложение №4. 
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Приложение №1 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № ..................... 

от ............................ по Протокол ........................... на Общински съвет – Исперих, открива 

процедура за определяне на  съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2020 

– 2023 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото 

събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград. 

Изисквания към кандидатите: 
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:   

• е на възраст от 21 до 68 години; 

• има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд – Разград; 

• има завършено най-малко средно образование; 

• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се 

служебно от Комисията по чл.68, ал.1 от ЗСВ/; 

• не страда от психически заболявания; 

• не е съдебен заседател в друг съд; 

• не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства; 

• не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

• не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи 

или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, 

за който е избран. 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

• Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Исперих да се обръща за 

препоръки; 

• Мотивационно писмо; 

• Писмено съгласие – Приложение №1.3; 

• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ – Приложение №1.2; 

• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 

16 юли 1973 г. 

 

Място и срок за подаване на документите: 

В срок до 22.07.2019 г., 17:00 часа, кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд 

Исперих подават необходимите документи в Деловодството на Общински съвет – 

Исперих: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70,втори етаж, кабинет.........  

Част от документите са по утвърдени като образци от Общински съвет – Исперих, както 

следва: 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2006_909513');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2006_909513');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2006_909513');
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•Заявление за кандидатстване (Приложение № 1.1); 

•Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 1.2); 

•Писмено съгласие (Приложение № 1.3). 

 

 

 

Начин и ред за провеждане на процедурата: 

 

С Решение № .......... от ...............2019г. по Протокол .................. на Общински съвет – 

Исперих е избрана временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих, и да изготви доклад. 

ВАЖНО: Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма, препоръки  и  документи за извършена проверка по 

реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 

на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г., се публикуват на 

интернет страницата на Община Исперих, най-малко 14 дни преди датата на 

изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да 

са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

  

            Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседание, като всеки член може да задава въпроси. 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, 

определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на 

общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат 

поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

            След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за 

протичането му, който се предоставя на Общински съвет- Исперих в 7-дневен срок преди 

гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Исперих заедно с 

протокола от изслушването. 

 

            Общински съвет Исперих в публично заседание с мнозинство, повече от 

половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които 

предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Разград. 

 

 

................................... – 

Председател Временната комисия към Общински съвет – Исперих 

 

 

 

 

 

 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2006_909513');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2006_909513');
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Приложение №1.1 – Заявление 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
Долуподписаният/та/,................................................................................................. 
                                   (собствено,     бащино,     фамилно име ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ....................................на 

.................... г., ЕГН ..........................................с настоящ 

адрес:.............................................................................................................................. 

 

тел………………………………………….., e-mail: ………………..... . 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Районен съд – Исперих в 

съдебния район на Окръжен съд – Разград. Прилагам документи, с които доказвам 

съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт: 

□ Подробна автобиография, подписана лично от мен; 

□ Нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование; 

□ Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо 

заболяване; 

□ Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет 

Исперих да се обръща за препоръки; 

□ Мотивационно писмо; 

□ Писмено съгласие по образец /Приложение №1.3/; 

□ Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 по 

образец /Приложение №1.2/; 

□ Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия. 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 
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                                                                                         Приложение №1.2 – Декларация 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 

 

 

Долуподписаният/та/,........................................................................................ 
                                           (собствено,     бащино,     фамилно ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ............................. 

на .................... г., ЕГН................................., с настоящ адрес:.......................... 

................................................................................................................................ 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм съдебен заседател в друг съд; 

2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който съм 

избран; 

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели; 

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството 

на вътрешните работи или в други органи от системата за национална 

сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм избран. 
 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за 

даване на неверни данни. 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 
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                                                                                          Приложение №1.3 – Писмено съгласие 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

 

П И С М Е Н О  С Ъ Г Л А С И Е  

 

Долуподписаният/та/,.................................................................................... 
                                   (собствено,     бащино,     фамилно име) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от 

....................................на .................... г., ЕГН ...................................................... 

с настоящ  адрес:................................................................................................... 

 

тел………………………………………….., e-mail: ………………................... 
 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за 

СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ за Районен съд – Исперих в съдебния район 

на  Окръжен съд - Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 
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Приложение №3 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА 

за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за  

районен съд Исперих 

 

I. Общи положения 

Чл. 1. (1) С настоящите правила се урежда провеждането на процедура за 

определяне на съдебни заседатели за Районен съд Исперих. 

(2) Настоящите правила се приемат на основание чл.68, ал.1 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ). 

 

II. Комисия за провеждане на процедурата 

Чл.2. (1) Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите на 

кандидатите за съдебни заседатели се определя с решение на Общински съвет Исперих, 

наричана за краткост „Комисията“ 

(2) В състава на комисията се включват общински съветници от Общински съвет 

Исперих. 

(3) Комисията провежда своите заседания при спазването на разпоредбите на 

ЗСВ и . За всяко свое действие съставя протокол. 

Чл.3. Срокът за подаване на документи за избор на кандидати за съдебни 

заседатели за Районен съд Исперих се определя с Решение на Общински съвет Исперих 

съобразно разпоредбите на чл. 67 и чл.67в от ЗСВ. 

Чл.4. (1) Комисията извършва проверка на документите на кандидатите за 

съдебни заседатели и изготвя списък на допуснатите до участие в излушването на 

кандидатите. 

Чл.4. Комисията изготвя списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с 

техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9, 

които се публикуват на интернет страницата на Община Исперих, най-малко 14 дни преди 

датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се 

включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, 

психологията и социалните дейности. 

Чл.5. (1) Комисията определя дата за събеседване с допуснатите кандифати за 

съдебни заседатели при спазване на чл.68, ал.5 и чл.68а от ЗСВ. 

(2) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за мястото и часа на 

провеждане на събеседването. 

Чл.6. Кандидатите за съдебни заседатели се явяват лично пред комисията и 

участват в събеседването като отговарят на определени въпроси на членовете на 

Комисията. 

Чл.7. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседаание, като всеки член на комисията може да задава въпроси. След края на 

изслушването и на последния кандидат се съставя протокол с констатации.  

Чл.8.  Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да 

представят на Общински съвет – Исперих становища за кандидата, включващи и въпроси, 

които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68_%D0%B0%D0%BB3_%D1%829');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68%D0%B0');
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Чл.9.  В 7-дневен срок преди следващото заседание на Общински съвет Исперих, 

Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите на кандидатите за 

съдебни заседатели представя окончателен доклад на председателя на Общински съвет. 

Същият се публикува и на интернет страницата на Община Исперих, заедно с протокола 

от изслушването. 

 

III. Избор на съдебни заседатели 

Чл.10. Броят на съдебните заседатели за Районен съд Исперих се определя от 

Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Разград на основание чл.67б от ЗСВ. 

Чл.11. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два 

последователни мандата към същия съд. 

Чл.12. Общински съвет Исперих в публично заседание с мнозинство повече от 

половината присъстващи членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които 

предлагат за избиране от Общото събрание  на съдиите в Окръжен съд Разград. 

Чл.13. Откриване на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата 

за нейното провеждане се обявяват в в един местен ежедневник, в електронните медии, на 

интернет страниците на Община Исперих.  

Чл.14. (1) Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от 

ЗСВ.  

(2) За съдебен заседател може да бъде избиран дееспособен български гражданин, 

който: 

1.Е на възраст от 21 до 68 години;  

2. Има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд – Разград; 

3. Има завършено най-малко средно образование; 

4. Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се 

служебно от Комисията по чл.68, ал.1 от ЗСВ/; 

5.Не страда от психически заболявания. 

Чл.15.  Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

1. е съдебен заседател в друг съд;  

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели;  

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи 

или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, 

за който е избран.  

Чл.16. Кандидатите за съдебни заседатели подават заявление по образец 

(Приложение №1.1) за участие в процедурата, в едно с необходимите документи за 

участие, съобразно чл.68, ал.3 от ЗСВ в деловодството на Общински съвет – Исперих: град 

Исперих, ул. „Васил Левски“ №70,втори етаж, кабинет №121 до 22.07.2019г., 17:00 часа.   

Чл.17. Образци на всички документи се публикуват на интернет страницата на 

ОБщина Исперих: http://www.isperih.bg/ 

Чл.18. Общински съвет Исперих в срок три месеца преди изтичането на мандата на 

действащите съдебните заседатели изпраща списъка на новоизбраните кандидати за 

съдебни заседатели в Районен съд Исперих заедно с копие от решенията си и документите 

по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до председателя на съответния окръжен съд. 

Чл.19. Кандидатите, които отговарят на изискванията и са избрани полагат клетва 

пред общото събрание на съдиите на Районен съд Исперих. 

Настоящите Правила са приети с Решение №.............. от ............................... по 

Протокол............................ на Общински съвет Исперих. 

http://www.isperih.bg/
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68_%D0%B0%D0%BB3');
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Приложени

е №4 

ПРИМЕРЕН ПЛАН 

за действие на Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих 

 
№ Процедури, действия и решения Правно 

основание 

от ЗСВ 

Време (дни/часове) спрямо 

приключване на процедурата 

Срок до дата 

(вкл.) 

1. Приключване на мандата на действащите съдебни 

 заседатели към Районен съд Исперих 

Чл.69 от ЗСВ 

/изм.ДВ. бр.50  

от 1 Юли 2016г./ 

Мандатът на съдебните заседатели е  

5 години, който започва да тече  

от датата на полагане на клетвата. 

До 31.12.2019г. 

2. Общите събрания на съдиите от Окръжен съд Разград  

определят броя на съдебните заседатели за районните  

съдилища, попадащи в техния съдебен район. 

Чл.67а от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

Не по-късно от 8 месеца  

преди изтичане на мандата  

на действащите съдебните  

заседатели 

До 30.04.2019г. 

3. Председателите на окръжните съдилища съобщават  

на общинските съвети броя съдебни заседатели, които трябва  

да бъдат избрани. 

Чл.67б от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 6 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели 

До 30.06.2019г. 

4. Общински съвет Исперих определя с решение състава  

на комисията по чл.68, приема правила за действие и 

примерен план по дати 

Чл.68 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 5 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели  

Сесия  

на Общински  

съвет Исперих  

за месец  

юни  

/примерна  

дата 23.06.2019г./ 

5.  Общинските съвети Исперих, обявяват в  

един местен ежедневник, в електронните медии,  

на интернет страниците на Община Исперих,  

откриването на процедурата за определяне на  

Чл.68 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 5 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели  

До 01.07.2019г. 
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нови съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.  

В същия срок общинските съвети избират комисии,  

които извършват проверка на документите на кандидатите  

за съдебни заседатели, и изготвят доклад. 

6. Събиране на документи по чл. 67 от ЗСВ на кандидатите  

за съдебни заседатели към Районен съд Исперих. 

Дата: до 22.07.2019г., 17:00 часа; 

Място: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70, втори  

етаж, кабинет №121  

- - До 22.07.2019г. 

7. Комисията по чл.68 от ЗСВ изготвя списъкът на допуснатите  

до участие кандидати, заедно с техните  

автобиографии, мотивационни писма и препоръки, 

и документи за извършена проверка по реда на  

Закон за достъп и разкриване на документите и за  

обявяване на принадлежност на български граждани  

към Държавна сигурност и разузнавателните служби  

на Българската народна армия, ако са родени преди  

16 юли 1973 г., които се публикуват на интернет страницата на  

Община Исперих 

Чл.68, ал.5 от  

ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

най-малко 14 дни преди датата  

на изслушването по чл. 68а от ЗСВ 

05.08.2019г. 

8. Комисията уведомява кандидатите писмено за мястото и  

часа на провеждане на събеседването 

Правила за 

 провеждане на 

 процедура за 

 определяне на 

 съдебни 

заседатели за 

 Районе съд 

 Исперих 

Не по-късно от три работни  

дни преди изслушването  

на кандидатите за съдебни  

заседатели 

До 09.08.2019г. 

9.  Юридически лица с нестопанска цел, определени за  

извършване на общественополезна дейност, могат да  

представят на общинския съвет становища за  

кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат  

поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат 

Чл.68а, ал.2 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

Не по-късно от три работни  

дни преди изслушването  

на кандидатите за съдебни  

заседатели 

До 09.08.2019г. 

10. Провеждане на изслушване в публично заседание  Чл.68а от ЗСВ - 12.08.2019г. 
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на допуснатите кандидати за съдебни  заседеатели  

към Районен съд Исперих. Същите се явяват  

лично пред комисията по чл.68 от ЗСВ и участват  

в събеседването като отговарят на определени въпроси  

на членовете на Последната. 

 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

11. Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих съставя доклад за протичане  

на изслушване на кандидатите за съдебни заседатели 

Чл.68а, ал.3 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

До три дни след изслушването 14.08.2019г. 

12. Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих представя доклада от 

изслушването на кандидатите за съдебни заседатели  

на председателя на Общински съвет Исперих 

Чл.68а, ал.3 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В 7-дневен срок преди гласуването 16.08.2019г. 

13. Общински съвет Исперих, чрез свое решение,  

в публично заседание с мнозинство, повече от половината  

от присъстващите членове определят кандидатите за  

нови съдебни заседатели, които предлагат за избиране  

от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Разград  

Чл.68а, ал.4  

от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

- Сесия  

на Общински  

съвет Исперих  

за месец  

август  

/примерна  

дата 23.08.2019г./ 

14. Общинските съвети Исперих  изпращат списъка на  

Определените нови съдебни заседатели заедно с  

копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ  

до председателя на Окръжен съд Разград 

Чл.68в от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок три месеца преди  

изтичането на мандата  

на действащите съдебните  

заседатели 

До 30.09.2019г. 

15. Комисията по чл.68д от ЗСВ извършва проверка за  

съответствия, предвидени в закона. 

Чл.8, ал.2  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

В едномесечен срок от получаване на 

списъка на определените  

нови съдебни заседатели заедно с  

копие от решенията си  

и документите по чл. 68, ал. 3 от  

ЗСВ  до председателя на  

Окръжен съд Разград 

До 31.10.2019г. 
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16. Когато комисията по чл. 68д ЗСВ установи, че предложените  

от общинските съвети кандидати, отговарящи на изискванията, 

са по-малко от определения по реда на предходните разпоредби  

брой, председателят на съответния окръжен съд изпраща искане  

до общинските съвети за попълване на списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели в срок до един месец от постъпване  

на искането. По същия начин се процедира, когато се установи,  

че броят на лицата, включени в списъка и  

притежаващи квалификация в областта на  

педагогиката, психологията и социалните дейности, е под 10 на  

сто от всички лица в списъка. 

Чл.8, ал.4  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

 До 31.10.2019г. 

17. Общински съвет Исперих попълва списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели към Районен съд Исперих при наличие  

на обстоятелствата по чл. 8, ал.4 от Наредба №7 от 28.09.2017г.  

за съдебни заседатели 

Чл.8, ал.4  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

В срок до един месец от постъпване  

на искането на Комисията по  

чл.68д от ЗСВ 

30.11.2019г. 

18. Избор на нови съдебни заседатели към Районен съд Исперих  

от председателя на Окръжен съд Разград 

Чл.9  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

Не по-късно от един месец  

преди изтичане на мандата  

на действащите съдебни заседатели 

30.11.2019г. 

19. Насрочване на Общо събрание на съдиите към Районен  

съд Исперих за полагане на клетва на новоопределените  

съдебни заседатели 

Чл.10, ал.1 

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

Последният работен ден от  

мандата на действащите  

съдебни заседатели към  

Районен съд Исперих 

31.12.2019г. 

 

 

 

 



           

 

 Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Моля, становището на председателя на ПК по „ Законност и обществен ред“ 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 

 

Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

               № 703 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, чл.68а и чл. 68в от 

Закона за съдебната власт, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. В срок до 01.07.2019г., да се обяви в един местен ежедневник, в 

електронните медии и на интернет страниците на Община Исперих, 

съобщение-Обявление /Приложение №1/ за откриването на процедурата за 

определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.  

2. Определя 5 /пет/ членна комисия, която да извърши проверка на документите 

на кандидатите за съдебни заседатели, и изготви доклад, в състав: 

Председател: Хамди Нурула – Зам.председател на Общински съвет-Исперих; 

Член 1. Айдън Хюсеин; 

Член 2. Виргиния Станкова; 

Член 3. Росица Митева; 

Член 4. Бехчет Сюлейман. 

3. Определям до 22.07.2019 г., 17:00 часа, да тече приемане на необходимите 

документи на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих в 



           

 

деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил 

Левски“ №70, втори етаж, кабинет №121 

4. Приема Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районех съд Исперих – Приложение №3; 

5. Приема примерен план за действие на Комисията по т.2. – Приложение №4. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

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

         

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

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

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

Приложение №1 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 703 от 

24.06.2019г. по Протокол № 64 на Общински съвет – Исперих, открива процедура за 

определяне на  съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2020 – 2023 г., с 

определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на 

съдиите от Окръжен съд – Разград. 

Изисквания към кандидатите: 
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:   

• е на възраст от 21 до 68 години; 

• има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд – Разград; 

• има завършено най-малко средно образование; 

• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява 

се служебно от Комисията по чл.68, ал.1 от ЗСВ/; 

• не страда от психически заболявания; 

• не е съдебен заседател в друг съд; 

• не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства; 

• не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

• не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в 

съдебния район, за който е избран. 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

• Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Исперих да се обръща за 

препоръки; 

• Мотивационно писмо; 

• Писмено съгласие – Приложение №1.3; 

• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ – Приложение №1.2; 

• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 

преди 16 юли 1973 г. 

 

Място и срок за подаване на документите: 

В срок до 22.07.2019 г., 17:00 часа, кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд 

Исперих подават необходимите документи в Деловодството на Общински съвет – 

Исперих: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70,втори етаж, кабинет.........  

Част от документите са по утвърдени като образци от Общински съвет – Исперих, 

както следва: 

•Заявление за кандидатстване (Приложение № 1.1); 
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•Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 1.2); 

•Писмено съгласие (Приложение № 1.3). 

 

 

 

Начин и ред за провеждане на процедурата: 

 

С Решение № .......... от ...............2019г. по Протокол .................. на Общински съвет – 

Исперих е избрана временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих, и да изготви доклад. 

ВАЖНО: Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма, препоръки  и  документи за извършена проверка 

по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г., се 

публикуват на интернет страницата на Община Исперих, най-малко 14 дни преди 

датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в 

списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и 

социалните дейности. 

  

            Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседание, като всеки член може да задава въпроси. 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска 

цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на 

общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат 

поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

            След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за 

протичането му, който се предоставя на Общински съвет- Исперих в 7-дневен срок 

преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Исперих заедно с 

протокола от изслушването. 

 

            Общински съвет Исперих в публично заседание с мнозинство, повече от 

половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, 

които предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Разград. 

 

 

................................... – 

Председател Временната комисия към Общински съвет – Исперих 
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Приложение №1.1 – Заявление 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
Долуподписаният/та/,................................................................................................. 
                                   (собствено,     бащино,     фамилно име ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от 

....................................на .................... г., ЕГН ..........................................с настоящ 

адрес:.............................................................................................................................. 

 

тел………………………………………….., e-mail: ………………..... . 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Районен съд – Исперих в 

съдебния район на Окръжен съд – Разград. Прилагам документи, с които 

доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната 

власт: 

□ Подробна автобиография, подписана лично от мен; 

□ Нотариално заверено копие от диплома за завършено 

образование; 

□ Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо 

заболяване; 

□ Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет 

Исперих да се обръща за препоръки; 

□ Мотивационно писмо; 

□ Писмено съгласие по образец /Приложение №1.3/; 

□ Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 по 

образец /Приложение №1.2/; 

□ Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп 

и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 

на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия. 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 

 

 



           

 

 

                                                                                           Приложение №1.2 – Декларация 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 

 

 

Долуподписаният/та/,........................................................................................ 
                                           (собствено,     бащино,     фамилно ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ............................. 

на .................... г., ЕГН................................., с настоящ адрес:.......................... 

................................................................................................................................ 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм съдебен заседател в друг съд; 

2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който съм 

избран; 

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция 

или организация с политически цели; 

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, 

Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за 

национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм 

избран. 
 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за 

даване на неверни данни. 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 

 
 
 



           

 

 

                                                                                          Приложение №1.3 – Писмено съгласие 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

 

П И С М Е Н О  С Ъ Г Л А С И Е  

 

Долуподписаният/та/,.................................................................................... 
                                   (собствено,     бащино,     фамилно име) 

 

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от 

....................................на .................... г., ЕГН ...................................................... 

с настоящ  адрес:................................................................................................... 

 

тел………………………………………….., e-mail: ………………................... 
 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за 

СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ за Районен съд – Исперих в съдебния 

район на  Окръжен съд - Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: ......................... 
 

 

 

 



           

 

 

 

Приложение №3 

 

ПРАВИЛА 

за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за  

районен съд Исперих 

 

IV. Общи положения 

Чл. 1. (1) С настоящите правила се урежда провеждането на процедура за 

определяне на съдебни заседатели за Районен съд Исперих. 

(2) Настоящите правила се приемат на основание чл.68, ал.1 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ). 

 

V. Комисия за провеждане на процедурата 

Чл.2. (1) Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите 

на кандидатите за съдебни заседатели се определя с решение на Общински съвет 

Исперих, наричана за краткост „Комисията“ 

(2) В състава на комисията се включват общински съветници от Общински  

съвет Исперих. 

(3) Комисията провежда своите заседания при спазването на разпоредбите на 

ЗСВ и . За всяко свое действие съставя протокол. 

Чл.3. Срокът за подаване на документи за избор на кандидати за съдебни 

заседатели за Районен съд Исперих се определя с Решение на Общински съвет Исперих 

съобразно разпоредбите на чл. 67 и чл.67в от ЗСВ. 

Чл.4. (1) Комисията извършва проверка на документите на кандидатите за 

съдебни заседатели и изготвя списък на допуснатите до участие в излушването на 

кандидатите. 

Чл.4. Комисията изготвя списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с 

техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9, 

които се публикуват на интернет страницата на Община Исперих, най-малко 14 дни 

преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които 

се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, 

психологията и социалните дейности. 

Чл.5. (1) Комисията определя дата за събеседване с допуснатите кандифати за 

съдебни заседатели при спазване на чл.68, ал.5 и чл.68а от ЗСВ.  

(2) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за мястото и часа на 

провеждане на събеседването. 

Чл.6. Кандидатите за съдебни заседатели се явяват лично пред комисията и 

участват в събеседването като отговарят на определени въпроси на членовете на 

Комисията. 

Чл.7. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседаание, като всеки член на комисията може да задава въпроси. След края на 

изслушването и на последния кандидат се съставя протокол с констатации.  

Чл.8.  Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да 

представят на Общински съвет – Исперих становища за кандидата, включващи и 

въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68_%D0%B0%D0%BB3_%D1%829');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB68%D0%B0');


           

 

разглеждат. 

Чл.9.  В 7-дневен срок преди следващото заседание на Общински съвет 

Исперих, Комисията за извършване на проверка на документите на кандидатите на 

кандидатите за съдебни заседатели представя окончателен доклад на председателя на 

Общински съвет. Същият се публикува и на интернет страницата на Община Исперих, 

заедно с протокола от изслушването. 

 

VI. Избор на съдебни заседатели 

Чл.10. Броят на съдебните заседатели за Районен съд Исперих се определя от 

Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Разград на основание чл.67б от ЗСВ. 

Чл.11. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два 

последователни мандата към същия съд. 

Чл.12. Общински съвет Исперих в публично заседание с мнозинство повече от 

половината присъстващи членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които 

предлагат за избиране от Общото събрание  на съдиите в Окръжен съд Разград. 

Чл.13. Откриване на процедурата за определяне на съдебни заседатели и 

правилата за нейното провеждане се обявяват в в един местен ежедневник, в 

електронните медии, на интернет страниците на Община Исперих.  

Чл.14. (1) Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 

от ЗСВ.  

(2) За съдебен заседател може да бъде избиран дееспособен български 

гражданин, който: 

1.Е на възраст от 21 до 68 години;  

2. Има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на 

Окръжен съд – Разград; 

3. Има завършено най-малко средно образование; 

4. Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява 

се служебно от Комисията по чл.68, ал.1 от ЗСВ/; 

5.Не страда от психически заболявания. 

Чл.15.  Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

1. е съдебен заседател в друг съд;  

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели;  

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в 

съдебния район, за който е избран.  

Чл.16. Кандидатите за съдебни заседатели подават заявление по образец 

(Приложение №1.1) за участие в процедурата, в едно с необходимите документи за 

участие, съобразно чл.68, ал.3 от ЗСВ в деловодството на Общински съвет – Исперих: 

град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70,втори етаж, кабинет №121 до 22.07.2019г., 17:00 

часа.   

Чл.17. Образци на всички документи се публикуват на интернет страницата на 

ОБщина Исперих: http://www.isperih.bg/ 

Чл.18. Общински съвет Исперих в срок три месеца преди изтичането на мандата 

на действащите съдебните заседатели изпраща списъка на новоизбраните кандидати за 

съдебни заседатели в Районен съд Исперих заедно с копие от решенията си и 

документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до председателя на съответния окръжен съд. 

Чл.19. Кандидатите, които отговарят на изискванията и са избрани полагат 

клетва пред общото събрание на съдиите на Районен съд Исперих. 

 

http://www.isperih.bg/
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Настоящите Правила са приети с Решение № 703 от 24.06.2019 г. по Протокол 

№64 на Общински съвет Исперих.



           

 

Приложени

е №4 

ПРИМЕРЕН ПЛАН 

за действие на Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих 

 
№ Процедури, действия и решения Правно 

основание 

от ЗСВ 

Време (дни/часове) спрямо 

приключване на процедурата 

Срок до дата 

(вкл.) 

1. Приключване на мандата на действащите съдебни 

 заседатели към Районен съд Исперих 

Чл.69 от ЗСВ 

/изм.ДВ. бр.50  

от 1 Юли 2016г./ 

Мандатът на съдебните заседатели е  

5 години, който започва да тече  

от датата на полагане на клетвата. 

До 31.12.2019г. 

2. Общите събрания на съдиите от Окръжен съд Разград  

определят броя на съдебните заседатели за районните  

съдилища, попадащи в техния съдебен район. 

Чл.67а от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

Не по-късно от 8 месеца  

преди изтичане на мандата  

на действащите съдебните  

заседатели 

До 30.04.2019г. 

3. Председателите на окръжните съдилища съобщават  

на общинските съвети броя съдебни заседатели, които трябва  

да бъдат избрани. 

Чл.67б от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 6 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели 

До 30.06.2019г. 

4. Общински съвет Исперих определя с решение състава  

на комисията по чл.68, приема правила за действие и 

примерен план по дати 

Чл.68 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 5 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели  

Сесия  

на Общински  

съвет Исперих  

за месец  

юни  

/примерна  

дата 23.06.2019г./ 

5.  Общинските съвети Исперих, обявяват в  

един местен ежедневник, в електронните медии,  

на интернет страниците на Община Исперих,  

Чл.68 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок 5 месеца преди изтичането  

на мандата на  

действащите съдебните заседатели  

До 01.07.2019г. 



           

 

откриването на процедурата за определяне на  

нови съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.  

В същия срок общинските съвети избират комисии,  

които извършват проверка на документите на кандидатите  

за съдебни заседатели, и изготвят доклад. 

6. Събиране на документи по чл. 67 от ЗСВ на кандидатите  

за съдебни заседатели към Районен съд Исперих. 

Дата: до 22.07.2019г., 17:00 часа; 

Място: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70, втори  

етаж, кабинет №121  

- - До 22.07.2019г. 

7. Комисията по чл.68 от ЗСВ изготвя списъкът на допуснатите  

до участие кандидати, заедно с техните  

автобиографии, мотивационни писма и препоръки, 

и документи за извършена проверка по реда на  

Закон за достъп и разкриване на документите и за  

обявяване на принадлежност на български граждани  

към Държавна сигурност и разузнавателните служби  

на Българската народна армия, ако са родени преди  

16 юли 1973 г., които се публикуват на интернет страницата на  

Община Исперих 

Чл.68, ал.5 от  

ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

най-малко 14 дни преди датата  

на изслушването по чл. 68а от ЗСВ 

05.08.2019г. 

8. Комисията уведомява кандидатите писмено за мястото и  

часа на провеждане на събеседването 

Правила за 

 провеждане на 

 процедура за 

 определяне на 

 съдебни 

заседатели за 

 Районе съд 

 Исперих 

Не по-късно от три работни  

дни преди изслушването  

на кандидатите за съдебни  

заседатели 

До 09.08.2019г. 

9.  Юридически лица с нестопанска цел, определени за  

извършване на общественополезна дейност, могат да  

представят на общинския съвет становища за  

кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат  

Чл.68а, ал.2 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

Не по-късно от три работни  

дни преди изслушването  

на кандидатите за съдебни  

заседатели 

До 09.08.2019г. 
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поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат 

10. Провеждане на изслушване в публично заседание  

на допуснатите кандидати за съдебни  заседеатели  

към Районен съд Исперих. Същите се явяват  

лично пред комисията по чл.68 от ЗСВ и участват  

в събеседването като отговарят на определени въпроси  

на членовете на Последната. 

 

Чл.68а от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

- 12.08.2019г. 

11. Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих съставя доклад за протичане  

на изслушване на кандидатите за съдебни заседатели 

Чл.68а, ал.3 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

До три дни след изслушването 14.08.2019г. 

12. Комисията по чл.68 от ЗСВ за извършване на проверка  

на документите на кандидатите за съдебни заседатели  

към Районен съд Исперих представя доклада от 

изслушването на кандидатите за съдебни заседатели  

на председателя на Общински съвет Исперих 

Чл.68а, ал.3 

 от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В 7-дневен срок преди гласуването 16.08.2019г. 

13. Общински съвет Исперих, чрез свое решение,  

в публично заседание с мнозинство, повече от половината  

от присъстващите членове определят кандидатите за  

нови съдебни заседатели, които предлагат за избиране  

от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Разград  

Чл.68а, ал.4  

от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

- Сесия  

на Общински  

съвет Исперих  

за месец  

август  

/примерна  

дата 23.08.2019г./ 

14. Общинските съвети Исперих  изпращат списъка на  

Определените нови съдебни заседатели заедно с  

копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ  

до председателя на Окръжен съд Разград 

Чл.68в от ЗСВ 

/изм. ДВ. бр.19  

от 5 Март 2019г./ 

В срок три месеца преди  

изтичането на мандата  

на действащите съдебните  

заседатели 

До 30.09.2019г. 

15. Комисията по чл.68д от ЗСВ извършва проверка за  

съответствия, предвидени в закона. 

Чл.8, ал.2  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

В едномесечен срок от получаване на 

списъка на определените  

нови съдебни заседатели заедно с  

копие от решенията си  

До 31.10.2019г. 
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съдебни 

заседатели 

и документите по чл. 68, ал. 3 от  

ЗСВ  до председателя на  

Окръжен съд Разград 

16. Когато комисията по чл. 68д ЗСВ установи, че предложените  

от общинските съвети кандидати, отговарящи на изискванията, 

са по-малко от определения по реда на предходните разпоредби  

брой, председателят на съответния окръжен съд изпраща искане  

до общинските съвети за попълване на списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели в срок до един месец от постъпване  

на искането. По същия начин се процедира, когато се установи,  

че броят на лицата, включени в списъка и  

притежаващи квалификация в областта на  

педагогиката, психологията и социалните дейности, е под 10 на  

сто от всички лица в списъка. 

Чл.8, ал.4  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

 До 31.10.2019г. 

17. Общински съвет Исперих попълва списъка на кандидатите  

за съдебни заседатели към Районен съд Исперих при наличие  

на обстоятелствата по чл. 8, ал.4 от Наредба №7 от 28.09.2017г.  

за съдебни заседатели 

Чл.8, ал.4  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

В срок до един месец от постъпване  

на искането на Комисията по  

чл.68д от ЗСВ 

30.11.2019г. 

18. Избор на нови съдебни заседатели към Районен съд Исперих  

от председателя на Окръжен съд Разград 

Чл.9  

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

Не по-късно от един месец  

преди изтичане на мандата  

на действащите съдебни заседатели 

30.11.2019г. 

19. Насрочване на Общо събрание на съдиите към Районен  

съд Исперих за полагане на клетва на новоопределените  

съдебни заседатели 

Чл.10, ал.1 

от Наредба №7  

от 28.09.2017г.  

за  

съдебни 

заседатели 

Последният работен ден от  

мандата на действащите  

съдебни заседатели към  

Районен съд Исперих 

31.12.2019г. 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.  

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

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

гр.Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 14:30 ч, и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

 

 / Заседанието се води от г-н Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих/ 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.  

 Уважаеми общински съветници, 

В Община Исперих е постъпила покана с вх. № К-1893/20.05.19 г. от Гюнай 

Хюсмен (областен управител и председател на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих) до кмета на 

община Исперих за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

В и К на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих, на 25.06.2019 г. от 14:30 ч. в зала № 712 на Областна администрация – Разград 

при следния дневен ред: 

 

1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закона за водите; 

 

2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.38, ал.1, т.3 от Закона за 

счетоводството във вр. с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация;  

 

3.Други. 

 

Съгласно чл.19 от Наредба № 26 на Общински съвет – Исперих за условията и 

реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, представителите на общината в общото 

събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят 

изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на 

съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо 

съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до 

следните случаи: 1. изменяне и допълване на дружествения договор; 2. приемане или 

изключване на съдружник; 3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял; 4. 

намаляване или увеличаване капитала на дружеството; 5. придобиване и отчуждаване на 

недвижими имоти и вещни права върху тях; 6. решение за допълнителни парични вноски; 

7. решение за участие в капитала на други търговски дружества; 8. обезпечения в полза на 

трети лица; 9. сключване на договори за кредит; 10. учредяване на ипотека или залог 

върху дълготрайни активи на дружеството; 11. преобразуване и прекратяване на 

дружеството. 12. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и 

изплащането на дивиденти; 13. избиране на управител, определяне на възнаграждението 

му и освобождаването му от отговорност; избиране и освобождаване на членовете на 



           

 

Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определяне възнаграждението на 

членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението;  14. освобождаване от отговорност 

управителите, съответно членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на 

Управителния съвет. 15. приемане на решение за откриване и закриване на клонове. 

Съгласно чл.20 на същата наредба представителите на общината в търговските дружества, 

в които общината е съдружник или акционер предлагат за одобрение от Общинския съвет 

варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния 

орган за управление и са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат 

писмено дейността си пред Общински съвет, както и да информират в тридневен срок за 

предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния 

ред и копие от протоколите на заседанията. 

 

По аргумент от разпоредбата на чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, кметът на общината представлява общината 

пред физически и юридически лица и пред съда. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.19 от Наредба № 26 на Общински съвет – 

Исперих за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагам Общински съвет - 

Исперих да вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих, да гласува 

по проектите на решенията, посочени в дневния ред на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, на 25.06.2019 г. (вторник) така, както 

следва: 

 

1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закона за водите - да гласува  „ЗА“; 

 

 2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.38, ал.1, т.3 от Закона за 

счетоводството във вр. с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация - да гласува  „ЗА“; 

 

3.Други - да гласува в интерес на Община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комиси 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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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 Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.03.2019 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” 

5 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 към вносителя? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

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

гр.Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 14:30 ч, и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

  

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 



           

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 704 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.19 от Наредба № 26 на Общински съвет – 

Исперих за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагам Общински съвет - 

Исперих да вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих, да гласува 

по проектите на решенията, посочени в дневния ред на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, на 25.06.2019 г. (вторник) така, както 

следва: 

 

1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 г., на основание чл.198в, 

ал.4, т.9 от Закона за водите - да гласува  „ЗА“; 

 

 2.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2018 г., на 

основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите във връзка с чл.38, ал.1, т.3 от Закона за 

счетоводството във вр. с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация - да гласува  „ЗА“; 

 

3.Други - да гласува в интерес на Община Исперих. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

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

         

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В Общински съвет Исперих е постъпило писмо относно свикване на Общо 

събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих. Във връзка с горното следва 

Община Исперих да упълномощи представител на събранието, което ще се проведе на 

25.06.2019г. от 9:30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в град 

Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 

1. Приемане на Доклад на Управителя за дейността на «ВиК» ООД град Исперих 

през 2018 година и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018година. 

2. Освобождаване от отговорност на Управителя на «ВиК» ООД град Исперих за 

2018г. 

3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен 

отчет за 2019г. на «ВиК» ООД град Исперих. 

4. Разни. 

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 от Търговския закон и 

чл.17 от Дружествения договор на  «ВиК» ООД град Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих със следните права: 

 

1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019г. от 9:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» 

№1. 

 

2. Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва: 

 

2.1. Приемане на Доклад на Управителя за дейността на «ВиК» ООД град Исперих 

през 2018 година и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018година. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.2. Освобождаване от отговорност на Управителя на «ВиК» ООД град Исперих за 

2018г. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 



           

 

2.3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен 

отчет за 2019г. на «ВиК» ООД град Исперих. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.4. Разни. 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

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

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

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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, председателите на постояните комиси за становище. 

 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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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 Сюлейман. 

 

 

 



           

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.03.2019 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” 

5 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, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 На заседанието на Общото събрание на съдружниците на „ ВиК“ ООД гр. Исперих 

искам да поставите въпроса до кога ще се прекалява със хлорирането на питейната вода. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Ще поставя на вниманието на ръководството на „ ВиК“ ООД гр. Исперих тзи 

въпрос. Имаше и други въпроси на заседание на постояните комисии, като един от тях е 

задължени ли са „ ВиК“ ООД гр. Исперих след предотвратяване на аварията освен да 

чакълират и да асфалтират мястото. 

 Други въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град 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. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  



           

 

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

  

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 705 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 от Търговския закон и 

чл.17 от Дружествения договор на  «ВиК» ООД град Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих със следните права: 

 

1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 25.06.2019г. от 9:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» 

№1. 

 

2. Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва: 

 

2.1. Приемане на Доклад на Управителя за дейността на «ВиК» ООД град Исперих 

през 2018 година и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018година. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 



           

 

2.2. Освобождаване от отговорност на Управителя на «ВиК» ООД град Исперих за 

2018г. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен 

отчет за 2019г. на «ВиК» ООД град Исперих. 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

2.4. Разни. 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

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

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

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Печеница и с.Духовец, община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост поземлени имоти – 

частна общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10 

години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Предложението ни е за два имота, находящи се в с.Печеница и с.Духовец, община Исперих 

за които има постъпили заявления в общинската администрация да се проведе публичен 

търг с явно наддаване като срока за отдаването им да е пет години.  

  

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

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 



           

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  II-125 (римско втори тире сто двадесет и пет) в 

квартал 17 (седемнадесет) отреден за жилищно застрояване  с площ 922 (деветстотин 

двадесет и два) кв.м с адрес с. Печеница, ул. „Средна гора“ № 1А по регулационния 

план на селото, одобрена със Заповед 403/23.08.2014 год. на кмета на община Исперих при 

граници на имота: север – УПИ I-124, кв.17; изток – извън регулация; юг – УПИ  V26 и 

запад – ул. „Средна гора“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6314 от 

23.11.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 28.11.2016год.  

 

 2.Поземлен имот № 24150.501.25 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен имот за 

жилищни нужди  с площ 2 628 (две хиляди шестстотин двадесет и осем) кв.м. с адрес с. 

Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 62 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед №РД-18-40/31.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на 

имота: имоти с № 24150.501.30; № 24150.501.26; № 24150.20.12; №24150.20.13; № 

24150.501.530 и №24150.501.24, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6801 от 

22.04.2019год. вписан в Агенцията по вписванията на 23.04.2019год. 

  

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

пет) лева на декар.  

  

III. Определям цена на тръжните документи в размер на 20.00 / двадесет/ лева без 

ДДС. 

 

IV. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

  

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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 Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.03.2019 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” 

5 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. 

Няма постъпило възражение от Кметовете  на кметство с. Печеница и с. Духовец в 

деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Печеница и с.Духовец, 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. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     



           

 

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

  

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 706 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  II-125 (римско втори тире сто двадесет и пет) в 

квартал 17 (седемнадесет) отреден за жилищно застрояване  с площ 922 (деветстотин 

двадесет и два) кв.м с адрес с. Печеница, ул. „Средна гора“ № 1А по регулационния 

план на селото, одобрена със Заповед 403/23.08.2014 год. на кмета на община Исперих при 

граници на имота: север – УПИ I-124, кв.17; изток – извън регулация; юг – УПИ  V26 и 

запад – ул. „Средна гора“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6314 от 

23.11.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 28.11.2016год.  

 

 2.Поземлен имот № 24150.501.25 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен имот за 

жилищни нужди  с площ 2 628 (две хиляди шестстотин двадесет и осем) кв.м. с адрес с. 

Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 62 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед №РД-18-40/31.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на 

имота: имоти с № 24150.501.30; № 24150.501.26; № 24150.20.12; №24150.20.13; № 

24150.501.530 и №24150.501.24, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6801 от 

22.04.2019год. вписан в Агенцията по вписванията на 23.04.2019год. 

  

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



           

 

пет) лева на декар.  

  

III. Определям цена на тръжните документи в размер на 20.00 / двадесет/ лева без 

ДДС. 

 

IV. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

  

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

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

от Общинския поземлен фонд, находящи се в гр.Исперих и с.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, 

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 двадесет и 

два имота, находящи се в гр.Исперих и с.Йонково, община Исперих поради това, че за 

имотите в гр.Исперих не са сключени договори за наем и има постъпило заявление за 

наемане, а за имота в с.Йонково договора за наем е прекратен и също има постъпило ново 

заявление за наемане. 

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

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 



           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост, 

предназначение, кадастрален номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и 

стъпката за наддаване/лева, което е неразделна част от настоящото решение.    

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, 

изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

 

III. Определям цена на тръжните документи в размер на 20.00 / двадесет/ лева без 

ДДС.  

 

IV.Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

 

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. 

  



           

 

 Приложение 1

1 гр.Исперих 6821/10.06.2019г. нива 32874.9.1 0,853 38,40 3,00

2 гр.Исперих 6822/10.06.2019г. лозе 32874.9.2 0,613 27,60 2,00

3 гр.Исперих 6823/10.06.2019г. лозе 32874.9.3 0,603 27,00 2,00

4 гр.Исперих 6824/10.06.2019г. лозе 32874.9.47 0,775 35,00 3,00

5 гр.Исперих 6820/10.06.2019г. лозе 32874.9.48 0,769 34,60 3,00

6 гр.Исперих 6819/10.06.2019г. лозе 32874.9.51 1,475 66,40 6,00

7 гр.Исперих 6810/10.06.2019г. лозе 32874.9.54 1,507 68,00 6,00

8 гр.Исперих 6811/10.06.2019г. лозе 32874.9.55 0,562 25,30 2,00

9 гр.Исперих 6812/10.06.2019г. лозе 32874.9.56 1,464 66,00 6,00

10 гр.Исперих 6813/10.06.2019г. лозе 32874.9.57 0,394 18,00 1,00

11 гр.Исперих 6814/10.06.2019г. изост.орна земя 32874.9.66 1,998 90,00 9,00

12 гр.Исперих 6815/10.06.2019г. нива 32874.9.71 1,941 87,30 8,00

13 гр.Исперих 6816/10.06.2019г. нива 32874.9.72 0,944 42,50 4,00

14 гр.Исперих 6817/10.06.2019г. нива 32874.9.82 1,214 55,00 5,00

15 гр.Исперих 6818/10.06.2019г. нива 32874.9.89 1,714 77,00 7,00

16 гр.Исперих 6662/25.04.2018г. нива 32874.9.117 5,142 231,40 23,00

17 гр.Исперих 6663/25.04.2018г. нива 32874.9.118 1,673 75,30 7,00

18 гр.Исперих 6664/25.04.2018г. изост.нива 32874.9.119 1,167 52,50 5,00

19 гр.Исперих 6665/25.04.2018г. нива 32874.9.128 1,712 77,00 7,00

20 гр.Исперих 6666/25.04.2018г. нива 32874.9.129 3,621 163,00 16,00

21 гр.Исперих 6825/10.06.2019г. нива 32874.9.130 3,096 139,30 13,00

22 с.Йонково 2687/04.09.2017г. нива 34103.37.598 6,056 272,50 27,00

 

 Общо: 39,293

№

стъпка за 

наддаване

/лв.Местонахождение АОС Предназначение

Кадастрален 

№

Площ / 

дка

нач.год 

наемна 

цена/лв

 

 

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

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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 Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.03.2019 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” 

5 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. 

Няма постъпило възражение от Кметовете  на кметство с. Печеница и с. Духовец в 

деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 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, находящи се в гр.Исперих и с.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. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     



           

 

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 707 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост, 

предназначение, кадастрален номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и 

стъпката за наддаване/лева, което е неразделна част от настоящото решение.    

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, 

изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

 

III. Определям цена на тръжните документи в размер на 20.00 / двадесет/ лева без 

ДДС.  

 

IV.Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     



           

 

 

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. 

  

 
 Приложение 1

1 гр.Исперих 6821/10.06.2019г. нива 32874.9.1 0,853 38,40 3,00

2 гр.Исперих 6822/10.06.2019г. лозе 32874.9.2 0,613 27,60 2,00

3 гр.Исперих 6823/10.06.2019г. лозе 32874.9.3 0,603 27,00 2,00

4 гр.Исперих 6824/10.06.2019г. лозе 32874.9.47 0,775 35,00 3,00

5 гр.Исперих 6820/10.06.2019г. лозе 32874.9.48 0,769 34,60 3,00

6 гр.Исперих 6819/10.06.2019г. лозе 32874.9.51 1,475 66,40 6,00

7 гр.Исперих 6810/10.06.2019г. лозе 32874.9.54 1,507 68,00 6,00

8 гр.Исперих 6811/10.06.2019г. лозе 32874.9.55 0,562 25,30 2,00

9 гр.Исперих 6812/10.06.2019г. лозе 32874.9.56 1,464 66,00 6,00

10 гр.Исперих 6813/10.06.2019г. лозе 32874.9.57 0,394 18,00 1,00

11 гр.Исперих 6814/10.06.2019г. изост.орна земя 32874.9.66 1,998 90,00 9,00

12 гр.Исперих 6815/10.06.2019г. нива 32874.9.71 1,941 87,30 8,00

13 гр.Исперих 6816/10.06.2019г. нива 32874.9.72 0,944 42,50 4,00

14 гр.Исперих 6817/10.06.2019г. нива 32874.9.82 1,214 55,00 5,00

15 гр.Исперих 6818/10.06.2019г. нива 32874.9.89 1,714 77,00 7,00

16 гр.Исперих 6662/25.04.2018г. нива 32874.9.117 5,142 231,40 23,00

17 гр.Исперих 6663/25.04.2018г. нива 32874.9.118 1,673 75,30 7,00

18 гр.Исперих 6664/25.04.2018г. изост.нива 32874.9.119 1,167 52,50 5,00

19 гр.Исперих 6665/25.04.2018г. нива 32874.9.128 1,712 77,00 7,00

20 гр.Исперих 6666/25.04.2018г. нива 32874.9.129 3,621 163,00 16,00

21 гр.Исперих 6825/10.06.2019г. нива 32874.9.130 3,096 139,30 13,00

22 с.Йонково 2687/04.09.2017г. нива 34103.37.598 6,056 272,50 27,00

 

 Общо: 39,293

№

стъпка за 

наддаване

/лв.Местонахождение АОС Предназначение

Кадастрален 

№

Площ / 

дка

нач.год 

наемна 

цена/лв

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно:  Продажба на  застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9, находящ  се в 

с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в 

имота  сгради.    

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

поземлен имот ХI-63 в квартал 9 по регулационния план на с.Тодорово с площ  на имота 

1,267 дка, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 6807 от 22.05.2019г. 

В имота има построена едноетажна жилищна сграда и второстепенна постройка, 

собственост на Мюрвет Февзи Бекир с нотариален акт № 60, том II, рег.№2939, дело №233 

от 2019год. 

  Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно 

построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по 

реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на 

Общински съвет Исперих. 

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

общински имоти за 2019г. за продажба.     

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС – 

Исперих.     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради  т.7 със следното съдържание: 

 т.7. Застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9 отреден за Жилищно застрояване с 

площ 1,267 дка по регулационния план на с.Тодорово при прогнозна продажна цена в 

размер на 4 200 лева. 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе процедура по 

продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 



           

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот ХI- 63 (римско единадесет тире шестдесет и 

три)  в квартал 9 (девет) отреден за жилищно застрояване  с площ 1,267 (едно цяло двеста 

шестдесет и седем) дка по регулационния план на селото, одобрен със Заповед 

№63/07.04.1987 г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота с.Тодорово, 

ул. «Васил Левски» № 5, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ 

VI,V,IV,XII,X и ул.“Васил Левски“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6807 

от 22.05.2019г. вписан в Агенцията по вписванията на 29.05.2019год. на собственика на 

законно построените сгради в имота Мюрвет Февзи Бекир от с.Тодорово, ул. «Васил 

Левски» №5, община Исперих, област Разград, притежаваща   нотариален акт № 60, том II, 

рег.№2939, дело №233 от 2019год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 239,00 (четири хиляди двеста 

тридесет и девет) лева, която е пазарната оценка на имота, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  06.06.2019 г. 

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 645,50 ( две хиляди шестстотин 

четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000656/22.05.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 
 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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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. 

Няма постъпило възражение от Кмета  на кметство с. Тодорово в деловодството на 

Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно:  Продажба на  застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9, находящ  се в 

с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в 

имота  сгради.    
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     



           

 

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

  

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 708 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС – 

Исперих.     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради  т.7 със следното съдържание: 

 т.7. Застроен поземлен имот ХI-63 в квартал 9 отреден за Жилищно застрояване с 

площ 1,267 дка по регулационния план на с.Тодорово при прогнозна продажна цена в 

размер на 4 200 лева. 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе процедура по 

продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 



           

 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот ХI- 63 (римско единадесет тире шестдесет и 

три)  в квартал 9 (девет) отреден за жилищно застрояване  с площ 1,267 (едно цяло двеста 

шестдесет и седем) дка по регулационния план на селото, одобрен със Заповед 

№63/07.04.1987 г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота с.Тодорово, 

ул. «Васил Левски» № 5, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ 

VI,V,IV,XII,X и ул.“Васил Левски“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6807 

от 22.05.2019г. вписан в Агенцията по вписванията на 29.05.2019год. на собственика на 

законно построените сгради в имота Мюрвет Февзи Бекир от с.Тодорово, ул. «Васил 

Левски» №5, община Исперих, област Разград, притежаваща   нотариален акт № 60, том II, 

рег.№2939, дело №233 от 2019год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 239,00 (четири хиляди двеста 

тридесет и девет) лева, която е пазарната оценка на имота, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  06.06.2019 г. 

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 645,50 ( две хиляди шестстотин 

четиридесет и пет лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000656/22.05.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Промяна  предназначението на общински поземлен имот №24150.501.132 в 

с.Духовец, община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот № 24150.501.132 по кадастралната карта на с.Духовец, представляващ 

поземлен имот I-132, квартал 34 по регулационния план  е с начин на трайно ползване За 

обект комплекс за образование, а построената в имота сграда е предназначена за Детско 

заведение. С решение №194 по Протокол №17 от 14.09.2016г. детска градина „Щастливо 

детство“ с.Духовец е закрита, считано от 15.09.2016г. През м.февруари 2017г. в 

общинската администрация е постъпило заявление от физическо лице за закупуване на 

имота. 

За извършване на разпоредителни сделки с така описания поземлен имот е 

необходимо да се промени предназначението на имота от Комплекс за образование в За 



           

 

ниско-етажно жилищно строителство.   

 За имота са изработен  проект  за изменение на подробен устройствен  план , като 

съгласно становища от главния архитект на община Исперих   изменението на ПУП-ПР на 

гореописания поземлен  имот  е  законосъобразно съгласно разпоредбите на ЗУТ. 

Съгласно чл.134, ал.7 от ЗУТ (7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.; доп., бр. 50 от 2010 г.) С 
изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните устройствени планове за 
промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на 
образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и 
съоръжения, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след 
писмено съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3 .  

за изготвяне на предложение до Министъра на образованието е необходимо  и 

Решение на Общински съвет –Исперих. 

 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  от 

Закона за устройство на територията 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следния поземлен  

имот, както следва: 

  Поземлен имот № 24150.501.132 по кадастралната карта на с.Духовец, 

представляващ поземлен имот I-132, квартал 34 по регулационния план  на селото от За 

обект комплекс за образование в За ниско етажно жилищно строителство  и начина на 

трайно ползване на сградата от Сграда за детско заведение в Жилищна  сграда. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

 

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля председателите на постояните комиси за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 
 Докладната записка е разгледана на заседание и на ПК по „ Образование, култура, 

спорт и туризъм“. Поради отсъствие на председателя на постояната комисия по „ 

Образование, култура, спорт и туризъм“ ще докладва г-жа Митева председател на ПК по „ 

Законност и обществен ред“, тъй като двете комисии заседаваха съвместно. 

 

Росица Митева – за  председател на ПК по « Образование, култура, спорт и 

туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

20.06.2019 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. 

Няма постъпило възражение от Кмета  на кметство с. Духовец в деловодството на 

Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Промяна  предназначението на общински поземлен имот №24150.501.132 в 

с.Духовец, 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. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  



           

 

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 709 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  от 

Закона за устройство на територията 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следния поземлен  

имот, както следва: 

  Поземлен имот № 24150.501.132 по кадастралната карта на с.Духовец, 

представляващ поземлен имот I-132, квартал 34 по регулационния план  на селото от За 

обект комплекс за образование в За ниско етажно жилищно строителство  и начина на 

трайно ползване на сградата от Сграда за детско заведение в Жилищна  сграда. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 



           

 

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

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

 

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  поземлен имот №46913.120.498,  находящ  се в сМалък 

Поровец, община Исперих, област Разград   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление в общинската администрация за закупуването на 

общински поземлен имот №46913.120.498 с начин на трайно ползване ниско застрояване 

по кадастралната карта на с.Малък Поровец, предлагаме проект на решения на Общински 

съвет Исперих за продажба на имота, който е с площ 1724 кв.м и за него е съставен Акт за 

частна общинска собственост № 5282 от 18.02.2013 год.   

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

общински имоти за 2019год. за продажба.  

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните   

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС  

Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места   т.15 със следното съдържание: 

 т.15. Поземлен имот №46913.120.498 с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1724 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна 

продажна цена в размер на 3 900 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

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

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



           

 

проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 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, както следва:    

1. Поземлен имот  №46913.120.498 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и осем) с начин на трайно 

ползване  ниско застрояване с площ 1 724 (хиляда седемстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Малък Поровец, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г.на 

Изпълнителния Директор на АГКК с местонахождение на имота с.Малък Поровец, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   имоти с №46913.120.495; 

№46913.120.394; №46913.120.496; №46913.120.497; №46913.6.164 и №46913.6.163 

съгласно АЧОС № 5282 от 18.02.2013г. вписан в Агенцията по вписванията на 

19.02.2013год.   

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

3 926,00 (три хиляди деветстотин двадесет и шест) лева, която е пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.06.2019г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 599,70 (три  хиляди петстотин 

деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000754/17.06.2019г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

4. Определям цена на тръжните документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.03.2019 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” 

5 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-жо Митева. 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 

Няма постъпило възражение от Кмета  на кметство с. Малък Поровец  в 

деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.06.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  поземлен имот №46913.120.498,  находящ  се в с. Малък 

Поровец, община Исперих, област Разград  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АКСЕЛМЕХМЕД КЮЧЮК  За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 6. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 7. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 8. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 9. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

10. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

11 ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

13. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

14. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

17. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

18. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

19. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     



           

 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

21. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ     

22. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

23. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 710 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС  

Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места   т.15 със следното съдържание: 

 т.15. Поземлен имот №46913.120.498 с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1724 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец при прогнозна 

продажна цена в размер на 3 900 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

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

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

проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 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, както следва:    

1. Поземлен имот  №46913.120.498 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и осем) с начин на трайно 



           

 

ползване  ниско застрояване с площ 1 724 (хиляда седемстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Малък Поровец, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г.на 

Изпълнителния Директор на АГКК с местонахождение на имота с.Малък Поровец, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   имоти с №46913.120.495; 

№46913.120.394; №46913.120.496; №46913.120.497; №46913.6.164 и №46913.6.163 

съгласно АЧОС № 5282 от 18.02.2013г. вписан в Агенцията по вписванията на 

19.02.2013год.   

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

3 926,00 (три хиляди деветстотин двадесет и шест) лева, която е пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  06.06.2019г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 599,70 (три  хиляди петстотин 

деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000754/17.06.2019г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

4. Определям цена на тръжните документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност 

“Юсек Юстю”- - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, 

местност “Тушанлъка”    - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

                  Изработен е проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод 

за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност “Юсек Юстю”-  

- Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка”   

 - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград и е разгледан на заседание на  

Общински експертен съвет за устройство на територия – Протокол № 4 т. 9 / 06.06. 2019 год. 

              Съгласно изискванията на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, ПУП – ПП (парцеларен план)  за 

линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места се 

одобрява с Решение на Общинския съвет, предвид което предлагам Общинския съвет – 

Исперих да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 



           

 

 

            Предвид необходимостта от одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 

32874, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. 

Разград, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

         1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод за 

течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност “Юсек Юстю” - 

Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - 

Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград  

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

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

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. 

         Моля,председателите на постояните комисии за становище. 

         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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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-жо Митева. 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 

Няма постъпило възражение от Кмета  на кметство с. Яким Груево в деловодството 

на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 20 0 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 711 

 

            Предвид необходимостта от одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 

32874, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. 

Разград, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

         1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод за 

течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност “Юсек Юстю” - 

Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - 

Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград  

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

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

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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

      Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план)  за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец 

, общ. Исперих, обл. Разград  

 

Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 



           

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

           Изработген е ПУП – ПП  (парцеларен  план)  за Изграждане на ел. захранване на 

поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец и е разгледан 

на заседание на Общински експертен съвет за устройство на територия – Протокол № 4 т. 4 / 

06.06. 2019 год. 

    Съгласно изискванията на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,   ПУП – ПП за обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места, се одобрява с Решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което 

предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

       Предвид необходимостта от одобряването на ПУП – ПП (парцеларен план) )  за 

Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор 

с. Голям,  и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА и  чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

             1.  Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец 

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

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

дневен срок от примането му.  

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

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

 

         Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

         Благодаря г-н Руфад. 

         Моля,председателите на постояните комисии за становище. 

         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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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-жо Митева. 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 

Няма постъпило възражение от Кмета  на кметство с.  Голям Поровец в 

деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 712 

 

       Предвид необходимостта от одобряването на ПУП – ПП (парцеларен план) )  за 

Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор 

с. Голям,  и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА и  чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

             1.  Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец 

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

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

дневен срок от примането му.  

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

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

 

 

 

 

 

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна 

зеленина”, кв. 172  по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 

32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание 



           

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

От Соня Великова Джукелова, Христо Огнянов Джукелов, Веселин Огнянов Джукелов и 

Павлина Василева Георгиева представител на “ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ” ЕАД,  има подадено 

 Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-458/13.05.2019 год. за Разработване на 

частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  по плана на гр. 

Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. 

Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, обл. Разград, по смисъла чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 

134, ал. 2, т. 6  от ЗУТ с тенденция промяна предназначението на имота за“Техническа 

инфраструктура (базова станция на  “ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ” ЕАД) и Обществено 

обслужване (ОДО)”,   и  одобряване на Задание. 

              Съгласно изискванията на чл. 62а, ал. 3, т. 2  от ЗУТ, разрешение за разработване на 

изменение на поземлени имоти , предназначени за “Озеленяване” , въз основа на изготвено 

задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на Общинския съвет, 

прието с мнозинство две трети  от общия брой на съветниците,  предвид което предлагам 

Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предвид необходимостта от Разработване на частично изменение на  ПУП – ПРЗ на 

УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. 

имот № 32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. Исперих - Промишлена зона), общ. 

Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна предназначението на имота за “Техническа 

инфраструктура (базова станция на  “ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ” ЕАД) и  Обществено 

обслужване (ОДО)”  и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т. 2  от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

         1. Разрешава частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  

по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 32874.201.90 по Кадастралната 

карта на гр. Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна 

предназначението на имота  за “Техническа инфраструктура (базова станция на  “ТЕЛЕНОР  

БЪЛГАРИЯ” ЕАД) и  Обществено обслужване (ОДО)”     
         2. Одобрява представеното Задание 

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

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. 

  

         Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

         Благодаря г-н Руфад. 

         Моля,председателите на постояните комисии за становище. 

         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 

20.06.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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-жо Митева. 

 

 

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

На заседание ПК по „  Законност и обществен ред” проведено на 20.06.2019 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. 

Няма постъпило възражение от Кмета  на кметство с.  Голям Поровец в 

деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, становища имате ли към проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 21 21 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 713 

 

         Предвид необходимостта от Разработване на частично изменение на  ПУП – ПРЗ на 

УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. 

имот № 32874.201.90 по Кадастралната карта на гр. Исперих - Промишлена зона), общ. 

Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна предназначението на имота за “Техническа 



           

 

инфраструктура (базова станция на  “ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ” ЕАД) и  Обществено 

обслужване (ОДО)”  и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т. 2  от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

         1. Разрешава частично изменение на  ПУП – ПРЗ на УПИ II “Защитна зеленина”, кв. 172  

по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземл. имот № 32874.201.90 по Кадастралната 

карта на гр. Исперих - Промишлена зона),  общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна 

предназначението на имота  за “Техническа инфраструктура (базова станция на  “ТЕЛЕНОР  

БЪЛГАРИЯ” ЕАД) и  Обществено обслужване (ОДО)”     
         2. Одобрява представеното Задание 

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

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 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Няма постъпили питания и становища от граждани в деловодството на Общински 

съвет Исперих 

 Има постъпили две докладни записки едната с № 46 от 21.05.2019г. от Севгин 

Гюледжан Мехмед – Кмет на кметство с. Драгомъж относно: Изграждане на нов гробищен 

парк и другата докладна записка с Вх. № 173 от 12.06.2019г. от д-р Т.Кьосев- акушер 

гинеколог, д-р Н.Цветкова – педиатър, д-р М.Моканов – хирург и д-р Е.Ибрям – 

стоматолог относно:  нуждата от неотложен ремонт на покрива на сградата в която се 

намират кабинетите на доболничната помощ. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Искам да попитам Кмета на общината дали има общината финансова възможност  

за пръскане срещу комарите. Всички знаем, че те са носители на различни болести. 

 



           

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Има ли други желаещи да вземат отношение. 

Няма. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 24.06.2019 г., което приключи в 18.35 ч. и 

благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  

 


